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 الفهزص
 03........................................................................................م صًباحت

  05م…………………………..……………………… هاماومهاملضعؾت ػاًاث 

 .ً  07م........................................................... مداوع التربُت والخيٍى

 07م............................................................. ...جىغُم أطىاع الخعلُم 

 .........................09م......................................... مالمذ نهاًت املغاخل 

 09م............. ..................................امللمذ الكامل للطىع الابخضاتي 

  10م............................. للخسغج مً الطىع إلالؼاميامللمذ الكامل 

 12م ...................................................................ملاعبت منهاحُت للبرامج 

  15م... .........ؾا   لا مؿاهمت املىاص في جدلُم امللمذ الكامل عىض نهاًت مغخلت الخعلُم 

 م: مباص  18م ................عامت، هُفُاجه إلاحغاةُت وأصواث اللُام به بهغام الخلٍى

 ....................................ف لبعٌ املفاهُم الهُيلُت للبرهامج  20....محعاٍع
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 باحت:ًد
خهلت بالىىعُت البُضاػىحُت املًدؿم مجاٌ التربُت بمجمىعت مً ئحغاءاث الخعضًل 

 
 
ت.هظا الحىهمت في حؿُحر املإؾؿاث و مىعفي التربُت  اخترافُتماث، و للخعل جدىم و  التربٍى

 ئكغاعها بهضف جلىحن والت  جمهظه الخؼُحراث مجمىعت مً الىهىم املغحعُت الغؾمُت 

 املإؾؿاحي. ي ؿخى املوجىيُذ مجاٌ جضزل الفاعلحن وقغواء التربُت على  وجدضًض

طاث الطابع الخلن  في مخىاٌو ػحر الىزاةم ه ذ مً الًغوعي ومً املفُض حعل هظأنبكض و 

 الخعغفكهض  ،املخخهحن في نُؼت خهُلت بؿُطت ًمىً الاطالع عليها مً طغف أي حهت

 .2003التربُت لؿىت  على ئنالخاثالخعضًالث الت  طغأث  على عوح وعهاهاث

اةل مىحهت للجمهىع العٍغٌ )مىاطىىن، أولُاء، حمعُاث، وؾإلاعالمُت ئن هظه الىزُلت  

 .هالت الخعلُم في بالصأالم...( الظي كض تهمه مؿإلاع

ت خالُا في املجاٌ املضع   ،و  هي مدل هلاقاث صازل الضواةغ بالفعل، فان الخدىالث الجاٍع

هاهًُ عً العىاًت الخانت والضاةمت الت  ًىليها مىعفى  ،إلاعالمُت ملؿاخاثالخانت وا

، فالدؿاؤالث احخماعي في مىخهى لاهمُتلت طاث طابع أن التربُت هي أوال مؿل  ،لها لطاعال

مً نمُم هي في مجملها و في ئطاع الىلاف العلن   على ازخالف طبُعتها جضزل  املطغوخت

اجهاٌ  صعامتوػاعة التربُت الىطىُت جلترح  ،وفي هظا إلاطاع. املكاعهت الفغصًت والجماعُت

ٌ  ، وهظاػاًتها لاولى إلاحابت عً اوكؼاٌ غ خى  ججظعاجهمكغوع املضعؾت في واكع  الخىٍى

ت و  مغحعُاجهاللاهىهُت و  طمىخاجه في مجاٌ ججضًض الخعلُم في املُضان. ئن و  أزالكُاجهالىغٍغ

تًفغى هفؿه كهض خماًت هظا الؿىض املىحه للجمهىع العٍغٌ   مً املإؾؿت التربٍى

الث املؼغيت.   الخفؿحراث أو الخأٍو

اث عضً هظهئن  ضة وأحهؼة جابعت لىػاعة التربُت الىطىُت: الىزُلت هي هخاج مكاعهت مضًٍغ

ت  ت الخعلُم لاؾا   ، مضًٍغ ً،مضًٍغ كض و واملفدكُت العامت. برامج اللجىت الىطىُت لل الخيٍى

جمذ نُاػتها اهطالكا مً حمُع الىزاةم املغحعُت اللاهىهُت والغؾمُت الت  حعنى بلطاع 

 التربُت.
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ً الىزُلت بكيل ملخًب وبىُفُت جم  ججعلها ؾهلت املىاٌ والفهم مً طغف الجمهىع جضٍو

ؾخعماٌ مفغصاث اًالء عىاًت زانت لخمفهالث أحؼائها و ئالعٍغٌ مً اللغاء خُث جم 

 سطاب املخخهحن.ب إلاخاطتؿمذ كضع املؿخطاع ح

ن حؿمذ أ  جدؿم بالىحاهت والت  باميانها ٌؿمذ املحخىي باؾترحاع حمُع العىانغ الت

أن  ومً املهمىالث الغاهىت في ئطاع إلانالح الظي جمذ مباقغجه. لللاعب بفهم طبُعت الخد

لت جدؿحن الىيع وكحر باصب طي بضء ئلى   ومهامه مًٌؿخلي قغعُت ػاًاجه الظي  اللاةمطٍغ

َعبر هظا لازحر عً ئعاصة الضولت في جدضًث املضعؾت كهض حعلها في مهاف و الىو اللاهىوي. 

اث  هاءاتجدىالث املجخمع وجدؿحن أصا بها مً مؿخٍى ت مغصوص بؼُت جلٍغ أخؿً لاهغمت التربٍى

ً فيخطلعاث في مجاٌ التربُت ال عبر العالم. ئن ت  مجاٌ والخيٍى والخىغُم الؿُاؾت التربٍى

ت.   العام للخعلُم جىدضع مً زُاعاث كبلُت ملخخلف اللطاعاث الىػاٍع

اصة عً هظا الخظهحر اللاهىوي املخعلم  ت، بمغحعُت املضعؾت الجٍػ فان الحىنلت جدخىي ؼاةٍغ

املىاص بالىغغ ئلى  معخؿب لاطىاع وجمفهلها املخىافم  هاوجىغُمللمىاهج على ئقاعاث 

ً عىض نهاًت مغخلت الخعلُم إلا  ؾىىاث(. 9) لؼاميجطلعاث الخيٍى

. املنهجي الىمىطج حؼُحر مً الؿُاق هظا في كهىي  أهمُت خلُُمال هغام ئنالح  ًىدس  و

كمل الدؿغب  ومً الفكل عاهغة مً الحض على كضعجه زالٌ مً املضع    لاصاء كُاؽ َو

لهظه  وهغغا .البُضاػىجي الخلُُم وأؾالُب أصواث ججضًض ًمغ عبروالظي املضع    

 .الحىنلت مً لازحر الجؼء في ها الىاعصة وآلُات الخدضًاث مىاحهت الًغوعي  مً لاهمُت،باث

فالخع بعٌ املؿدىض نهاًت في اللاعب  ؾُجض  ئليها، الغحىع ًمىً الت  املغاحع مً وؾلؿلت اثٍغ

 .والخعلُمُت الخىغُمُت الخطط على وعمله الخعلُم لىغام معغفخه لخعمُم
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I -  هاومهاماملذرضت غاًاث: 

ت كض جمذ نُاػتها اهطالكا مً املغاحع اللاهىهُت للضولت. هما املئن  أن ىاهج املضعؾُت الجؼاةٍغ

 23املإعر في  04-08للاهىن الخىحُه  للتربُت الىطىُت عكم ا ًدىمها اهالتربُت ومهام ػاًاث

ىول هظا. 2008حاهفي  عي ئلى املضعؾت  ٍو مهام الخعلُم، والخيكئت الاحخماعُت، الىو الدكَغ

  .وجأهُل مىاطً الؼض

اث املؿاع الضعا   . ػاًاث نهاةُت للمضعؾت على حمُوالخعلُم التربُت  حعض ول مً ع مؿخٍى

باالجهاٌ مع عالم  حننهما جابعان ملؿاع مؿخمغ ومىلض ملىخىج في خالت بىاء وجفىًُ صاةمأوبما 

صاةم الخطىع، فانهما ٌكحران ئلى مغحعُت مؼصوحت، أزالكُت وزلافُت. ففي مجاٌ الخعلُم، 

طلب خأما في مجاٌ التربُت، فُ.اوالبُضاػىحُ ، ويهخم باملىهجُتٌؿخجىب املماعؽ املخعلم

ىه. وعىض اللُام بهظا املؿاع املؼصوج للتربُت والخعلُم  مكاعهت املعن  عمل على جيٍى الظي هى َو

  ههفؿن الفغص ًهبذ في الىكذ اأؾاؽ الاهضماج الاحخماعي، ف
 
علم وفاعال ما ٌؿعى ئلى الخ  مخعل

 ًبن  طاجه بىفؿه.

 اللاهىن الخىحُه  للمضعؾت الؼاًاث الخالُت: نٌعح  ، في مجال التربيت

  م جغكُت اللُم واملحافغت  وخضة وجزضيخ الشخصيت الجشائزيتالخأكيذ على لامت عً طٍغ

غي. وفي هظا الاججاهولا عليها بالىغغ ئلى عالكتها مع الطابع إلاؾالمي والعغبي   عفع وحب ماَػ

ت ئلىالاهخماء "مً  للخلمُظ الىعي مؿخىي  سُت الهٍى ضة الجماعُت،مكترهت الخاٍع  مً وفٍغ

ت الجيؿُت مً عؾمُا هابعت ،هىعها "، هما ًجب ػغؽ "الحـ الىطن " عىض الجؼاةٍغ

غ "الخعلم والىفاء للجؼاةغ وللىخضة الىطىُت ولؿالمت التراب الىطن "  ؛الخلمُظ وجطٍى

  يمان أفًل" الظي هى الضًملغاطُت زلافت حعلم زالٌ مًالخكىيً على املىاظىت 

 جدضًاث عفعو  أفًل فهم في املؿاعضة أحل مً" الىطىُت والىخضة الاحخماعي لخماؾًل

 .املضهُت التربُت مً واؾع مفهىم ئلى ئًهالهو   العامت الحُاة فيالفعالت  املكاعهت

  ؼح  زالٌ مً الخفخح والاهذماج في الحزكيت العامليت للخعىر  العلىم حعلُم عٍؼ

ً ال ئقيالُت في املىاؾب" والخىىىلىحُا عغفت وامل املعغفت اهدؿاب كضعي العللخيٍى

غ ، وعبر"الفعلُت ً كهض"حعلُم اللؼاث لاحىبُت  جطٍى
 
دىمال مً الجؼاةغي  الخلمُظ جمى  خ 
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م عً العاملُت لىع الاهفخاحهظا ًخم هما  .أحىبِخحن" لؼخحن في لاؾا    الخعلُم نهاًت  طٍغ

 العالم؛ في لازغي  الخعلُم أهغمت معفي مىغىع ملاعهت  لضًىا الخعلُم هغام حىصة ويع

 الذي الخعليم دًمقزاظيت ملبذأ جأكيذ إعادة"ٌ ٌ  لىئ الجؼاةغي  الكباب حمُع ؿمذ لىنى

 ملحىظ بكيل جتراحع الىعُفُت ولامُت لامُتحعل " كاصع على،"إلالؼامي واملجاوي الخعلُم

 ." الحُاة مضي خعلُملل مىاؾبت بِئت زلم و

 للمخعلم  املخياملت الخىمُت حعؼػ "ملاعباث على الترهحزب البشزيت املىارد وحعشيش جعىيز

ت  طاث هاعاثم واهدؿاب خهؾخلاللُوا  ."توصاةمنلت كٍى

 املهام الخالُت: ملضعؾتجخىلى ا، في مجال الخعليم 

 املخىاػن و  خىاػمالىمى املخيامل وامل، املؿاواة ٌعؼػ  الخالمُظ لجمُع حُض حعلُم يمان

 .تهمصخهُل

 الفغنت مىدهم  ٌ ت اعفواملع مً الثلافت العامت مؿخىي  على للحهى  بما والعملُت الىغٍغ

 .املعغفت مجخمع فيلالهضماج  ًىفي

 ت لاصواث مً الخمىً وهظلً مجاالث املىاص مسخلف في معاعف اهدؿاب يمان  الفىٍغ

 ه.عفامع بىاء على صجعوح،الخعلم جِؿغ الت  جلً وزانت للمعغفت، واملىهجُت

 والخىُف ،والفن  ولاصبي  العلم اث طاث الطابععلمخال حعمُملضيهم  العامت تثلافال ئزغاء 

 .واملهىُت والخىىىلىحُت والثلافُت الاحخماعُت مع الخطىعاث صاةم بكيل
 

 اللُم اخترام على الخالمُظ جىعُتهي  املضعؾت تمهمئن  الخيشئت الاحخماعيت،في مجال  

في  ،املجخمع في الحُاة كىاعض وهظاالجؼاةغي، املجخمع في واملضهُت ولازالكُت الغوخُت

 :عليها. لظا، ًخىحب ر امخضاصا  لهاحعخب الت  العاةلت مع وزُلت عالكت

 غ  ؛للخلمُظ املضهُت املؿإولُت جطٍى

 إلاوؿان؛ وخلىق  الطفل خلىق  مع ميسجمحن حعلُمجغبُت و  جىفحر 

 العمل؛ لُمتب الكابت لاحُاٌ جىعُت 

 م عً للخالمُظ الاحخماعُت الحُاة ئعضاص فهم طٍغ  ؛معا العِل لىاعضب حعٍغ

 ً  .والابخياع املباصعة على ًٍكاصع  مىاطىحن جيٍى
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 مً خالمُظلل لاؾاؾُت الاخخُاحاث جلبُت هي املضعؾت مهمت جىمًالخأهيل، حيث مً 

 :ـــــ ل لاؾاؾُت الىفاءاثو  باملعاعف جؼوٍضهم زالٌ

 الت  جم اهدؿابها املعغفت الفعلُتو  املعغفت وجفعُل الاؾدثماع ئعاصة. 

  ٌ ً عاٌ أو  على الحهى ً جيٍى  اؾخعضاصاتهم ًخىافم مععمل على أو  منه جيٍى

 ؛وجطلعاتهم

 تالعلمُو  الخدىالث الاكخهاصًتومع  املهًالحغف و  جطىع مع  صاةم بكيل الخىُف 

 ؛توالخىىىلىحُ

 املباصعاث؛ واجساط الابخياع 

 لضعاؾت.مىانلت ا 

II  - :ًمحاور التربيت والخكىي 

 املضعؾت الت  حؿتهضفها املعغفت الفعلُتو  اللاهىوي،فان املعغفت املغحع هظااهطالكا مً و 

ت  :جلىم على زالزت أبعاص الجؼاةٍغ

 العاملُت علىمىفخدا و  املجخمع في عًىاباعخباعه ،فغص/لازالقي للاللُم  البعض. 

 الجضًضة املعلىماث وجىىىلىحُاث الاجهاالث بعض. 

 العمل ومىهجُت الفىغ هُيلت عضب. 

III -  أظىار الخعليم:جىظيم 

اث بأطىاع جم جفعُلهاالخيىًٍ و  الخعلُم مداوع ئن   بحن الخىافم ًمًجختى  الخعلُم ومؿخٍى

 9 ملضة وإلالؼامُت لاؾاؾُت الضعاؾت فترة لاطىاع هظهجمثل . الطفل ؾً و الخطىع  مؿخىي 

 ًٍمًو  ،املخىؾطالخعلُم و  الابخضاتي الخعلُم مغخلت  لاؾا    الخعلُم ٌكمل. ؾىىاث

 الالػمت لاؾاؾُت الىفاءاثو  املعاعف اهدؿاب مله دُذٍو  ،الخالمُظ لجمُع مكتروا حعلُما

ٌ   ،ىال امل املؿخىي  في الخعلُم ملىانلت ًو  الخعلُم ئلى والىنى  في          ملكاعهتا أو املنه  الخيٍى

 .املجخمع خُاة
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 م الخعليم ألاضاس ي على الىحى الخالي:ىظً

 

 "ضىىاث 9 لــ: إلالشامي ألاضاس ي العىر  "جىظيم

 مالمذ) للطىع  املىخغغة نهاًتال مً لاؾا    للخعلُم املخههت والؼاًاث لاهضاف جهاغ

جخسللها فتراث مسههت والت  هجاػ البرامج الضعاؾُت ئالت  ًمىً جدلُلها بعض نهاًت ( الخسغج

م.  للخلٍى

ً مىخىج) الكاملت للىفاءاث مفهلت هي جغحمت الخسغج مالمذ ئن وزهاةو خضصها ،(الخيٍى

ها عىض حؼاةغي ؤ جب على املضعؾت ئعؾاً ،في قيل أوناف ومحزاثللتربُت  اللاهىن الخىحُه 

 الؼض.

املالمذ مىغمت بىُفُت ئن هي مجمىعت باميانها كُاصة وجىحُه نُاػت البرامج الضعاؾُت. 

كابلُت لها  ومىهجُت جًمً اؾتراجُجُتجفط   ئلى بغامج ومؿاعاث صعاؾُت جدترم مباصب 

 أخؿً للخطبُم واوسجاما صازلُا جاما.

خم ٌ  خهاةوالهظه  جىغُم ٍو  :كًاًا زالر خى

 اللُم. 

  باملىاص.الىفاءاث الخانت 

 ،الىفاءاث العغيُت 

  ألاول  العىر  الثاوي العىر  الثالث العىر 

 ي
اس
ألاض

ر  ى
ع
ال

 

الخحكم في الخعلماث 

  ألاضاضيت

 (الخامطتالطىت )

 ألاضاضيت حعميق الخعلماث

 ن الثالثت والزابعت (االطيخ)
 والخذرب ألاولي ألاًقاط

 الثاهيت(و ن ألاولى االطيخ)

ُم
عل
الخ

ت 
خل
مغ

 

تي
ضا

الابخ
 

 حعميق وجىحيه

 (الطىت الزابعت)

 ع.ث.م()

 ميقالخعو  خذعيمال

 ن الثاهيت والثالثت(االطيخ)

 والخكيف خجاوظال

 الطىت ألاولى()

م 
علُ

الخ
ت 
خل
مغ

ط
ؾ
خى

امل
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ىىا الؿىىي  املؿخىي  ئلىمل الكا املؿخىي  ًم اهوجفهُل املالمذ جدضًض نئ
 
 احخىاب ًم ًمى

ت،البرامج  جىضٌـ جعلها الؿىٍى  الاوسجام، فُخدلم بظلً وجيامال وجىغُما جىاؾلا أهثرٍو

 .وأفلُا عمىصًا اليؿلي
ئطاع ملاعبت قاملت وهغامُت، جم جدضًض مالمذ الخسغج اهطالكا مً ػاًاث املضعؾت  وفي

هغغا لطابعه العابغ للمىاص، و  املحضصة في اللاهىن الخىحُه  الظي جمذ إلاقاعة ئلُه ؾابلا.

 ًلي: في مازغ الطىع ًغهغ حلُا آفان ملمذ الخسغج املىخغغ في 

  املجاالث الخانت باملىاص،في  لاكل ،علىالخلمُظ جانهم مً حؼء أو ول عًٌعبر 

 اللضعاث، أو الىفاءاث ًهف 

 في ئطاع املجاالث الىبري للخعلماث ، ٌعطي أهمُت زانت، للىفاءاث املىهجُت العامت

 .املؿتهضفت

الخىحهاث  الاعخباع بعحن زظوالت  جأ ئن مالمذ الخسغج املخجظعة في الغهاهاث الاحخماعُت

املالمذ جخمفهل هظه و حعخبر إلاطاع الظي جخم فُه نُاػت البرامج. املجخمع،جطىع  الت  الىبري 

مُت طُلت املؿاع الخام بـــبىُفُت   :  ــميسجمت وفلا للبيُت الضعاؾُت والخلٍى

 ،ملمذ الخسغج الكامل 

 والؿىت. الطىع و  املغخلت :كاملت خؿب املىاصالىفاءاث ال 

ت لجترحم املالمذ الؼاًاث املؿطغة  الىفاءاث اللاعضًت الت  ًجب  هما جدضصلمضعؾت الجؼاةٍغ

غها عىض الخلمُظ.  مُت الت  جخمدىع خىلها جطٍى
 
وعلُه، فان هظه العىانغ هي لاػغاى الخعل

وفم  تلقام هفاءاثقيل  في وهُيلتها جغحمتهاوؾخمىً اليكاطاث البُضاػىحُت للمضعؾت. 

جيوفم جطىع ها ئهجاػ  ًم وؾىىاث في أطىاع املضعؾت جىغُم  .جضٍع

IV -  املزاحل مالمح نهاًت: 

IV-1- كاعضًت هفاءاث جىمُت ئلى الابخضاتي لُمالخع يهضف الابخذائي عىر لل الشامل محلامل 

ايُاثغ والىخابي،والل الكفه  الخعبحر ًمُاصً في مُظلالخ لضي  ،والتربُتمى لوالع اءة،والٍغ

 .إلاؾالمُت واملضهُت،والتربُت لُتلالخ
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 اواؾعا وامليان،ووعُ لؼمانل أفًل ،ومعغفتامىاؾب احعلُم مُظللخل الابخضاتيلُم الخع ٌعطي

تالالعىاطف،) ىُاههل  يهضف ههئبُئخه؛ في مىحىصة أقُاءو ( والفىُت ضًتوالجؿ لضعاث الُضٍو

 ملىانلت أًًا ًدًغه هما. البِئت ظهه حكيله الت  والعىانغ طواةه لخىمُت الغغوف تهُئت لىئ

 .الغغوف أفًل في حعلُمه

 واملعاعف الىفاءاث كاعضة مً الحهٌى على مخعلمليل ًًمً  الخعلُم الابخضاتيفان علُه،و 

 ً:طل في املخىؾط،بما الخعلُم في الىجاح مً جمىىه أن قأنها مً الت  لاؾاؾُت

 ؛الحاؾىب والحؿاب،واؾخسضام والىخابت للغاءةللخعلماث:ا لاؾاؾُت لاصواث هدؿابئ 

 ت كُم جللحن ٌ  معلىماثلل عؾاء أوليئو  الهٍى خي الترار خى  .للىطً والثلافي الخاٍع

 فُه؛ ٌعِل الظي وامليان الىكذ جىغُم الخلمُظ على حعلُم 

 غ الاؾخلاللُت هدى الخالمُظ جىحُه  املباصعة. على كضعجه وجطٍى

جُت على َجىػ ًخم   الثالزت امليىهت للخعلُم الابخضاتي.لاطىاع ع لاهضاف بىُفُت جضٍع

 

IV-2-  لشاميإلا العىر للخخزج مً امللمح الشامل: 

ط الطىع   خُث ًضمجلؼامي مً الخعلُم إلا املغخلت لازحرةًمثل  البخضاتي،ل امخضاصهى  املخىؾ 

مو  ملمذ الخسغج ول لاطىاع.
 
 اللاعضًت الىفاءاث ًم تلحم في يهضف ئلى حعل ول جلمُظ ًخدى

ت)  لُمالخع بعض ًوالخيٍىالضعاؾت  تلمىان ًمىه جمى (ُتلُهوالخأ والثلافُت اهمن التربٍى

 .ُتلالعم الحُاة في الاهضماج أولؼامي ،إلا

  مجاالثجىضمج يمً  تلاملغخ ظهه في مُتلالخع املىاصخلف  مسئن 
 
مً الخعاون املثمغ  ًجمى

تاملعاعف بحن  لتئن هظه املعاعف ب .الخان  أن جخدٌى عىض  ًًمى تهوحاو  ااوسجام أهثر طٍغ

ُت،ع أصبُتالخلمُظ ئلى زلافت عامت  بىُفُت ججعل املخعلم ًخدهل على  ،وجىىىلىحُت مُتلوفى 

 عضص معحن مً الىفاءاث لاؾاؾُت:
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 إلالشامي كفاءاث نهاًت العىر 

جزجيب املعارف 

واملعارف الفعليت 

 تالعزضي

 ــــــ :بت املخعلق

  ت طبلا لللُم والخلالُض الاحخماعُت، جضعُم الهٍى

الىابعت مً املىعور الثلافي  تالغوخُت ولازالكُ

 املكترن،

  كُم أزالكُت، صًيُت وكُم املىاطىت كهض الغقي اهدؿاب

 ئلى مخطلباث العِل في املجخمع،

  تجىمُت  . الجؿض و اللضعاث والُضٍو

  الخفخذ على الحًاعاث والثلافاث لاحىبُت وكبٌى الخىىع

 والخعاٌل الؿلم  مع الكعىب لازغي.

الصخهُت  لازالق

 واملىاطىت

  ،الخدىم في أصواث الخعلماث لاؾاؾُت، أي: اللغاءة

 الىخابت والحؿاب،

  الخدىم في الخىانل قفهُا وهخابُا باؾخعماٌ اللؼاث

 لؼخحن أحىبِخحن،في  الىطىُت و

  الخدىم في املباصب والخطبُلاث اللاعضًت للىؾاةل

 الحضًثت لإلعالم والاجهاٌ.

 

 الخىانل

وجىىىلىحُاث إلاعالم 

 والاجهاٌ

  حعلم املالخغت، الخدلُل، خل املكاول، فهم العالم الحي

 والجامض وهظا الخلضم الخىىىلىجي في الخهيُع وإلاهخاج،

  الاهضماج في فىج عمل كهض املكاعهت في اهجاػ مهماث

الظواء ومىهجُت 

 العمل
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 "ملمح الخخزج مً العىر ألاضاس ي"

 

 V - :مقاربت منهاحيت للبرامج 

غ ًخم  الخسغج ملالمذ وبالىغغ الغؾمُت الىهىم لغوح اوفل البرامج الخانت باملىاص جطٍى

معغفت هُيلت املىغىمت وعلى  هظه الهُاػت مكغوطت باالطالع على مهام املضعؾت. املخخلفت

ت وهغام املؿاعاث.  التربٍى

البرامج الت  جمذ نُاػتها خؿب املاصة ووفم ملاعبت منهاحُت جمذ هظلً هُيلتها خؿب ئن 

 املُاصًً الخانت الخالُت:

ت؛ والخىمُت املبىغ الخدفحز -  البكٍغ

 اللؼاث وآلاصاب، -

 العلىم  والخىىىلىحُا. -

 تلاؾاؾُغخلت جغجبط ول ماصة بأخض املُاصًً وحؿاهم في جدلُم امللمذ الكامل لنهاًت املو 

 ها.بباالؾخعاهت بمىاعص مفاهُمُت ومىهجُت زانت 

 املبادئ املؤضطت لصياغت البرامج حطب املادة:

ل جخسلله فتراث للىخابت ن البرامجئ للمىاككت وللدكاوع. و  هي صاةما هدُجت مؿاع نُاػت طٍى

املغحعُت و جخمثل وزاةم جدضًض إلاطاع املؿطغ للخىحهاث الىبحرة في اللاهىن الخىحُه ، و 

 أعبعت جىلؿم املباصب املإؾؿت لي بغهامج ئلى و . إلعضاص املىاهجالعامت للبرامج والضلُل املنهجي 

 .والبُضاػىجي،نهجياملبؿدُمىلىجي، الالُم ، ال:  أهىاع

 مكترهت،

 غ ٌ  الغوح ونلل الحؿاؾُت جطٍى  الجمالُت،والفًى

 .الىلضي ىحروالخف وإلابضاع والخُاٌ

 ع واملثابغة وامللاومتهم على حصجُع  .عوح املباصعة واملكاَع

 املهاعاث الالػمت للخعلم مضي الحُاة هماهؿاب. 
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ت بمغاحع املخعللتججؿُض الترار بىاؾطت اللُم  ئن،قيميال على املطخىي   الضًيُت الهٍى

تواللؼ  لخىحُه الغةِس   املهضع هى( والثلافُت والعلمُت إلاوؿاهُت) للُم العاملُتوا ٍى

ت،   زخُاع املًامحن وطغاةم الخعلم.واطبُعت املنهاج،  وهدى اػاًاتههدى املىغىمت التربٍى

اث حؿدىض،الابدطخمىلىجي على املطخىي  ـ مدخٍى  على أًًا املىاهج في الخعلم/  الخضَع

 بدىغُم خعلمج ،وعملُت وعُفُت على مفانل )الابؿخمىلىجي(،املضعىم املعغفي املؿخىي 

 :ًلي فُما، ًمىً ئًجاػها املعغفت وهُيلت هغام وجىفُظ

 ـ دخىي م ًجب على  واملباصب، واملفاهُم لافياع لهالح املعاعف جضخم ججىب الخضَع

الخجاوـ العمىصي للمىاص  وحؿهل لخعلماثل حعض أؾؿا الت املهُيلت للماصة  والطغاةم

 الت  مً قانها أن جخىافم مع هظه امللاعبت،

 لخضمت همىاعص عفااملع ئلى  الىغغ و ،املهاعاث جىمُت زضمت اعف فياملع ويع ًجب 

ئليها  الت  جمذ إلاقاعة املعغفت ومجاالث أهىاع حؼطي املىاعص هظه أن املعلىم ومً. املهاعة

 .آهفا

  مع  ،للمخعلم الىفس   الىمى مغاخل بحن أن ًخىافم الظيباملاصة  الاوسجام الخام

 .  جهىعاجه خؿب ما حؿمذ له مضاعهىا الغاهىتبعحن الاعخباع  لازظ

 الطابع العغض   ئًجاص  ىمع الضعىة ئل  جغبىي، مكغوع زضمت في املىاص بغامج ويع ًخم

 ملخخلف البرامج وزانت على مؿخىي املجاالث املخعللت باملىاص،

  ل املؼصوج، البعض حعىـ أن ًجب البرامج فيالحانلت  الخؼُحراثًجب أن حعىـ
 
املخمث

ذ الىطىُت ماللُفي ػغؽ    .مالعال ىلع والخفخ 

الخىاجغ ًغجىؼ مؿخىي الخضزل املنهجي على ئعاصة الهُيلت وصعحت مً  :املنهجي على املطخىي 

مً  عالُتبضعحت على مؿخىي جهىع الخفاعالث ملخططاث الخعلم الت  مً الىاحب أن جدؿم 

 املنهاج.املخمثل في والطابع الخطبُلي الخفاعل 

وعلى هظا املؿخىي، جغجىؼ البرامج الجضًضة على مبضأًً أؾاؾحن: امللاعبت بالىفاءاث 

 املؿخىخاة مً البىاةُت الاحخماعُت وامللاعبت اليؿلُت )الىغامُت(.

 جخلخو الخهاةو لاؾاؾُت للملاعبت بالىفاءاث فُما ًلي:و 
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  مكيلت جيخم  حؿمذ للمخعلم بخجىُض مجمىعت مً املىاعص املىضمجت بؼُت خل ويعُاث

 ئلى هفـ العاةلت،

  الظي ٌعخمض فلط على اهدؿاب املعاعف  هلل املعاعفمىطم  علىًفًل مىطم الخعلم

لها واملعلىماث  ؛وجدٍى

 والت  املعافويعُاث مكيلت مً الىاكع زالٌ جبن  املىاكف مً ئلى املخعلم  ًضفع 

 .خُاجه في حههااؾُى 

 املخعلم مً ئهما ًجعل. ملىاصاعف في مسخلف افي جغاهم املعجلخهغ عملُت الخعلم ًجعل  ال 

لها ئلى دى  ج ا ٌعن ،أنه وهظا. وزاعحها املضعؾت صازل و ؾلىنأصواث جفىحر  ظه املعاعفه

 معاعف خُت،

 على عصا البرهامج بىاء ميىهاث في مخىاحضة أنها لضعحت لللُم بالؼت أهمُت جىلي 

 لإلعقاص الغةِس   املهضع هي اللُم ومماعؾت ازخُاع أن مبضأ طلً،هماطهغأعاله،فان

ت  .املىغىمت التربٍى

 
 
ماتها بىاء على ػاًاث ًخىاحض إلاطاع املنهجي الجضًض يمً بعض منهاجي. جدضص املىاهج حعل

ت وأهضاف حعلمُت. هما جهف الىؾاةل املإصًت ئلى هظه لاهضاف خؿب طغاةم وؾلىواث  جغبٍى

 هضاف مدضصة بىيىح.ىهب على أُمىخغغة مً املخعلم. أما جلىٍم املىاهج ف

ًخطلب الخىهِب العملي للمنهاج ئعاصة هُيلت عمُلت لىُفُت الخضزالث الضًضاهخُىُت 

 الدؿُحر إلاصاعي والخلن  للمإؾؿاث املضعؾُت.جغجِباث وهظا  توالبُضاػىحُ

املطبلت مُضاهُا جغهؼ على  الاؾتراجُجُت، ئن الخُاعاث على املطخىي البيذاغىجي

 
 
املبيُت همبضأ مىغم للبرامج واملىاهج. ئن ويع املىاهج كُض الخطبُم  ماثالىفاءاث والخعل

الىلي ًخمثل في بىاء ملاعباث هغامُت )أو وؿلُت( للمًامحن ولاوكطت )ؾحر زطت الخعلماث 

غ هفاءة "ملطع حعلم "( مع حعمُم جدلُل الىيعُاث صازل اللؿم   جخطلب الت  لخطٍى

ػىحُت املمىىت )مكغوع بُضاػىجي، زغحاث مُضاهُت، مجمىعت مً لاقُاء الخعلُمُت والبُضا

لت وبىُفُت  صعىة أشخام، مىاعص...(. وهغغا لهُاػت البرامج ملخخلف املىاص بهظه الطٍغ

 مخىافلت وخؿب زهىنُاث ول ماصة فانها حكاعن في جدلُم ملمذ الخسغج لنهاًت الطىع.
VI - قيق امللمح الشامل لنهاًت العىر:املىاد في جح طاهمتم 
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 املؿاهمت في جدلُم امللمذ الكامل لنهاًت الطىع  املىاص

اللؼت 

 العغبُت

ت اعؾمُ اوميىه الىطىُت اللؼت باعخباعها  لجمُع الخعلُم ولؼت الىطىُت للهٍى

ً فه   ،(03املىاص في لاطىاع الثالزت ) حؿاعض على هُيلت فىغ الخلمُظ وجيٍى

جىانل في الىخابي والكفه  في مسخلف  أصاة بمثابت هما أنها. شخهِخه

 ويعُاث الحُاة الُىمُت.

ؼ ئكامت هما أنها جخىلى الثروة ئهماء بؼُت  املخعلم عىض املىدؿبت اللؼت وحعٍؼ

ت الت  تهُيل الفىغ واملىهجُت الت  حؿاعضه على الخدلُل  والخلخُو اللؼٍى

ٌ  جدُذو ؾخيخاج،الا و   .اللؼت اللظان جدملهما ولاصب الثلافت ئلى الىنى

ايُاث  الٍغ

ب وؾُلت هي ايُاث وحؿاهم. املعغفت اهدؿاب وأصاة العلل، لخضٍع في  الٍغ

 شخهِخه،وجىمُت بىاء في هما حؿاهم. خلمُظلل الظهىُت اللضعاث جىمُت

ت  وحؿهُل خهاؾخلاللُ ىه املؿخلبلياؾخمغاٍع أًًا  للخلمُظ حؿمذ، أنها. جيٍى

حؿمذ له باللُام بضوعه بثلت اهدؿاب أصواث معغفُت وئحغاةُت مىاؾبت مً 

 وفعالُت صازل الىؾط الاحخماعي.

ً مهمت يمان ايُاثٍغللو   بالصواث الخلمُظ وجؼوٍض الىلضي الفىغ جيٍى

 .والخطأ ُذخٌى الصح مجغصة مضعواثب املخعللت املفاهُمُت

التربُت 

 إلاؾالمُت

لازالكُت جىم  اللضعاث الطبُعُت للمخعلم في املجاالث الثلافُت، الغوخُت، 

حؿاهم هظلً في  والاحخماعُت بىاء على زهىنُاث همىه الخللي والىفس  .

 .التربُت الحؿىت املغجىؼة على مباصب العلُضة الىغُفت والؿلىن الحؿً

التربُت 

 املضهُت

خه  جدًحر جغمي هظه املاصة ئلى زالٌ  وباهخماةه مًمىاطً الؼض الىاعي بهٍى

مماعؾت كىاعض الحُاة الضًملغاطُت ومإؾؿاث الجمهىعٍت. ٌؿمذ هظا 

 الخعلُم هظلً للخلمُظ بالخعغف على اللُم إلاوؿاهُت.

ش/  الخاٍع

 الجؼغافُا

ت والاهخماء، الخمىكع في  ش ئلى جدهُل املعالم املإهضة للهٍى يهضف الخاٍع

غ اللضعة على اللغاءة الظهُت  الؼمان والىعي بالغهاهاث املؿخلبلُت وجطٍى

م البدث،  ش الىطن  بهفت زانت عً طٍغ ش بهفت عامت وللخاٍع للخاٍع

 الخدلُم والضعاؾت الىلضًت لألخضار.
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. الجؼاةغي  التراب ميىهاث حمُععلى  الجُض خعغفلل الجؼغافُا تهضف

زلافت حؼغافُت حؿمذ  الخمىً مًتهضف الجؼغافُا ئلى  طلً، ئلى وباإليافت

بفهم الفغق والخىىع في املجاٌ الجؼغافي وبفهم املحُط وباؾخؼالٌ املىاعص 

 وكاةُت جضابحر واجساط ،مؿإوٌاهدؿاب مىكف آلُاث فًال عً الطبُعُت 

 .البِئت على والحفاظ الغةِؿُت املخاطغ يض

التربُت 

العلمُت 

 والخىىىلىحُت

علمُت وجىىىلىحُت كاعضًت عىض الخلمُظ وفي ئلى بىاء زلافت  اصةامله تهضف هظ

للعالم املاصي والخىىىلىجي املحُط  الغقُض الخهمُم مؿاعه لاؾا    كهض

غ الخفىحر العلم  واملنهجي به.  . لضي املخعلم تهضف هظلً ئلى جطٍى

التربُت 

 املىؾُلُت

غل على حعم .وهي جلعب التربُت املىؾُلُت صوعًٍ أؾاؾُحن: جغبىي وفن   جطٍى

 الؼاةضة الطاكت جطلمه  ف. الخلمُظ شخهُت في والحس   الفىغي  الخىاػن 

 الجماعي العمل عوح حؼغؽ أنها. الفن  الخعبحر زالٌ مً الطفل لضي

ً؛ معوالخيامل واملكاعهت الحؿُت  والاوسجام  له جدُذ هما أنهاآلازٍغ

 .والخعبحر للخىانل أصاة لاؾاؽ في وهي. الحس   الخىانل

التربُت 

 الفىُت

جىم  الفىىن الدكىُلُت لاخاؾِـ والظواء في إلاهخاج والاؾخلباٌ. حؿاهم 

ً الثلافي والاحخماعي وفي جغكُت الظوق الجم الي وإلابضاع هظلً في الخيٍى

ئهخاج عواتع فىُت و/أو املخعت املعبر عنها أمام هظه  الفن  زانت مً زالٌ

 لازحرة.

التربُت 

البضهُت 

ايُت  والٍغ

ايُت ئلى جدهُل اللُمت لازالكُت للجؿض،  جغمي التربُت البضهُت والٍغ

تهضف  ابحن الخلمُظ واملحُط املاصي والبكغي. هم  اللاةمتومخابعت الحغهت 

 الؿُاقهظلً ئلى مىده فغنت الخعبحر وئعهاع كضعاجه بالىغغ ئلى مخطلباث 

 والحاالث.

اللؼت 

ؼُت  الاماَػ

ؼُت هدام حؿاهم حن اللؼت الاماَػ ل لللُم الاحخماعُت والثلافُت ليل الجؼاةٍغ

غي في جمخحن الغوابط الغوخُت للمىاطىحن  وهظلً للمىعور الثلافي الاماَػ

املهمت الجماعُت لتربُت املىاطً. مً زالٌ  وأؾـ شخهُتهم هما حؿاهم في

ؼُت في بغهامجها ببلُت املىاص المجاالث  خعلم الكفه  والىخابي، جلخدم الاماَػ
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ت ؼمكاعهت وكطت في جغكُت اللؼاث الحُت في املضعؾت بما في طلً ل حلأمً 

ـ.  الخضَع

اللؼاث 

 لاحىبُت

  لاحىبُت اللؼاث حعلم/  حعلُم
 
حن الخالمُظ ًًمى الىنٌى مً  الجؼاةٍغ

على ػغاع  ،لازغي  الثلافاث على الاهفخاح ئلىو  العاملُت، املعغفت ئلى ملباقغا

ـهما ًضعم  .بلُت املىاص ت كُم لاحىبُت اللؼاث جضَع ت واللُم الهٍى  الفىٍغ

 .وعاملُت وطىُت بمىايُع ًخعلم فُما الجمالُت واللُم

 للتربُت الىطىُت  اللاهىن الخىحُه  نضوع  ،بعض2003 لعام الضعاؾُت املىاهج هخابت ئعاصةئن 

اث الجضًضة املضعؾُت الىخب وجهمُم  في) املخىؾط الخعلُمو  الابخضاتي مغخلت  الخعلُم ملؿخٍى

 ٌ غ البُضاػىجي. ان لاؾاؾااملحىع هما ( 2016 ؾبخمبر مً اعخباعا الخضاو  عضصفن للخدٍى

هلخهه املضعؾُت معخبر حضا،   الىخبمهمم   و للبرامج الىطىُت اللجىت أعضتها الت  الىزاةم

 :فُما ًلي

 لها غافلتامل الىزاةممع  لاؾا    الطىع  مً مؿخىي  ليل بغامج. 

 لاؾاجظة كبل مً اؾخعمالها وأصلت املضعؾُت الىخب. 

 بخضاتيغخلت الخعلُم الا مل لاوكطت صفاجغ. 

 بعض للبرامج الىطىُتاللجىت  ويعتها الت ئعضاص البرامج  وصلُل لبرامجالعامت ل غحعُتامل 

 .للتربُت الىطىُت نضوع اللاهىن الخىحُه 

م الاهترهذ واهذ  ئن هظه الىزاةم الت  جم وكغها على هطاق واؾع في نُؼتها الىعكُت وعً طٍغ

يُت لفاةضة الفاعلحن في كطاع التربُت. ًمىً لي مىاطً أن ًطلع عليها وي  مدل صوعاث جيٍى

ن لىفؿه فىغة خٌى الغهاهاث وخٌى املًامحن املفهلت الخانت بالبرامج ملخخلف لاطىاع ًيى  

زغ هظه الىزُلت آ مً أهل الازخهام، ؾُجضون في اواملىاص. باليؿبت للظًً هم لِؿى 

ف خٌى املفاهُم املهُيلت للبرامج.  مجمىعت مً الخعاٍع

حل اؾخىماٌ عغى الغهاهاث لاؾاؾُت الت  بىِذ على أؾاؾها بغامج التربُت الىطىُت، أومً 

م الظي ًغافم البرامج.  م  هىا، البض مً الخمُحزال بض مً ملحت خٌى هغام الخلٍى بحن الخلٍى
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م طو طابع صًىامُيي  املجهىصاث الت  ًبظلها يهخم بوئخضي وعاةفه املخمثلت في املغاكبت. فالخلٍى

 وإلاصماج، وهي أعلى صعحت مً املغاكبت البؿُطت. الخالمُظ وهُفُت جدؿُنها. 

 وفُما ًسو هظا املىيىع، هىان جىحيهاث وحعلُماث صكُلت يمً الىزاةم الغؾمُت.

VII -  اثجزجيبو الخقىيم: مبادئ عامت، أدواث هظام: 

 
 
م التربىي حؼء ال ًخجؼأ مً مؿاع الخعل على لاؾاؾُت م خُث ال جلخهغ وعُفخه ئن الخلٍى

  دضًضج
 
م  وهظا جىحُه لاؾخاط في الىجاح وإلازفاق، بل يهضف ئلى صعم الخلمُظ في مؿاعه الخعل

م في املىاهج ًخمثل في ناف ،عملُت املعالجت البُضاػىحُت. وبالخالي  الغ هان لاؾا    للخلٍى

م بخدضًض ما مً قأهه أن ًجعل .هما ٌؿمذ عضًلالخ    الخلٍى
 
 .ماجهللخلمُظ ًخلضم في حعل

ئلى حاهب هظا الغهان الهام املغجبط باملغافلت البُضاػىحُت وبلُاصة اللؿم مً طغف املعلم، 

ًخسلل البرامج فتراث ملغاكبت ويعُت جطىع الىفاءاث عىض الخالمُظ بؼُت ئعالم لاولُاء خٌى 

 هم في املضعؾت.ؤ أبىا الظي ًلضمهاملجهىص 

م وعاةف مسخلفت ضًل الُىمي  لخعلماث الخالمُظ )وعُفت يهضف ئلى الخع فهى .ولهظا، فللخلٍى

يُت( ولتزوٍض العاةالث بهفت مىخغمت بدهُلت خٌى جلضم أبىائهم في الضعاؾت )وعُفت  جيٍى

 الخىانل(. 

م   :هامت مباصب تزالز على لاكل علىوفي هظا إلاطاع املجضص، ًغجىؼ الخلٍى

م  هجاخاث الخلمُظ لخثمحن هه ًغهؼ على أعلم  ماصام طو نلت باملؿاع الخ  جابي ًالا الخلٍى

مؿاعي هما يهضف ئلى الخعضًل املؿخمغ للمؿاع املعغفي لضعم الاؾتراجُجُاث و  .حهىصه

م ٌؿحران في اججاه مىضمج ًغافم ول حعلم حمع عضص مً  .املخعلمحن. ئن ؾحروعة الخعلم والخلٍى

صي املعلىماث مً طغف لاؾخاط بهضف جدؿحن هىعُت الخعلُم بخىافله مع املؿاع الفغ 

م.  وخاحاث الخلمُظ. مً هظا ًخضح أن هىان عالكت ًىمُت مخِىت بحن الخعلُم والخعلم والخلٍى

م على  غ اللضعاث العلُا للخفىحر ) لىبل ًبدث عالخظهغ، ال ًلخهغ هغام الخلٍى ، جطبُمجطٍى

م...( لخجىب الاؾترحاع آلالي للمعلىمت.  م املفهىم مثل هظا ئن جدلُل، اؾخيخاج، جلٍى للخلٍى

ٌعطي للمعلم ئمياهُت حصخُو نعىباث الخعلم في الىكذ املىاؾب وي ٌؿخطُع اللُام 

م كُاؽ زالزت أبعاص  ًضمجبمعالجتها في خهو زانت. ومً هظا املىغىع،  هغام الخلٍى

 مخياملت:
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  م صعحت الخدهُل  ملىاعص املعغفُت،في اجلٍى

  م صعحت ججىُض  في الىيعُت،ىدؿبت ملىاعص املاجلٍى

 .م جطىع اللُم واملىاكف  جلٍى

م الخل هغام بحنالاوسجام ئن   هفاءاث جىمُت مؿخىي  لغنض عةِس   عامل ماثوالخعلٍى

 باؾخسضامهمغحع  البرامجًخسظ  ،الىفاءاث هظه وللحىم على مضي اهدؿاب. خالمُظال

ت جم  قبياث  على الخضعحاث ءبىا املعلم سخاعهاً الت  املإقغاث زالٌ مً جفعُلهامعُاٍع

اصة . الخعلُمُت ًجب على لاؾاجظة ،املفاهُمُت ملىاعصاملخعللت باو  املعلضة الخلُُم معاًحر عًٍػ

هظه املىاعص وعلى هفاءاث عغيُت وعلى  ججىُضاؾخعماٌ قبياث جدخىي على ملاًِـ 

م اللُم واملىاكف  ملاًِـ جلٍى

م ئلؼاميمسطط ؾىىي  باؾخسضام املباصب هظه جفعُلًخم   بكأن الخىحيهاثو  للخلٍى

م وهظا لاصواث لىيعها كُض الاهجاػ.  الىُفُت الت  ًخم بها الخلٍى

م  م الظي ًجغي في بضاًت الؿىت أو بضاًت الفهل أو بضاًت خهت حعلمُت )جلٍى يهضف الخلٍى

حصخُص  ( ئلى الخأهض مً املىدؿباث اللبلُت لضي املخعلمحن وحصخُو هلاةههم ختى ًخمىً 

 رجِباث الالػمت للخىفُم بحن حعلُمه وخاحاث املخعلمحن. لاؾخاط مً اجساط الت

م  ن  املؿخمغ( عً طٍغ م الخيٍى م املىضمج في املؿاع الخعلُم /الخعلم  )الخلٍى ًخم الخلٍى

 املخعلمحناملالخغاث الُىمُت لعماٌ 
 
عبر لاحىبت الكفهُت والىخابُت  ؿخلى هظه املالخغاث. ح

 صازل اللؿم أو بعض كُام الخالمُظ بأعماٌ مجزلُت. 

ؼ الخعلم هطاق جىؾُع هى والهضف  .املعلمت املىاعص وحعٍؼ

م  غ الىفاءة:و حؿخعمل هظه املعاًحر عىض ول مدطت جلٍى  حكحر ئلى زالزت مغاخل لخطٍى

ً لِؿذ لها هُيل الىيعُت املكيلت،  مً املىاعصو الخدىم في  خملًال .1 زالٌ جماٍع

 الهضف هى كُاؽ صعحت الخدىم في املىاعص مً طغف الخالمُظ.

اللضعة على اؾخعماٌ املىاعص والخضعب على ججىُضها في ويعُاث بؿُطت طاث نلت  .2

 .باملحاواةبؿُاكاث خلُلُت أو 

 اللُم. ملًجوعلى إلاصماج في ويعُاث مغهبت مع املىاعص اللضعة على ججىُض  .3
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VIII - للبرامج الهيكليت املفاهيم لبعض حعاريف 

وحؿخسلو الىفاءاث ًخيىن مً مجمىع الىفاءاث الكاملت للمىاص. العىر:مً ملمح الخخزج 

 الكاملت للمىاص بعض جدضًض ملمذ الخسغ ج. 

صة صعاؾُت فترة اًتهن في،هجدلُل ئلى وؿعىهضف  الكفاءة الشاملت: وفم هغام املؿاع  مدض 

 ،وهفاءةمؿخىي ول  اًتهن في تلقام ،وهفاءةالطىع  ًتهان في تلقام ىفاءةال هجض لظا .الضعا   

لت ملؿمت ،ؾىتول  اًتهن في تلقام  ئلى هفاءة قاملت ليل ماصة، ومخياملت مدؿلت بطٍغ

فت. 
 
 وجترحم ملمذ الخسغج بهفت مىث

 هُفُت معغفت خُث مً ،بروحع. معُىت ملاصة الهُىلي جاٌاملب جغجبطالكفاءة الخخاميت:

 ) الخهغف
 
أن  الخلمُظ ما ًخىكع مً ،(هللهاو  ، ئصماحهااؾخعمالهاخؿً ، م في مىاعصالخدى

ة في الضعاؾت مً فترة بعض ًدلله  .املُضان املهُيل للماص 

 مً الخمىً ئلى حؿعى أنهافي ماصة صعاؾُت.  املطلىبتهي الىفاءاث الكفاءاث الخاصت باملادة:

 .املكيلت لحل الىيعُاث للمخعلم مت الالػ املىاعص الىيعُاث،مع جىفحر في وحعبئتها املعاعف

تال املؿاعيجخيىن مً املىاكف ومً  الكفاءاث العزضيت:  ملخخلفواملىهجُت املكترهت  فىٍغ

املىاص الىاحب جدهُلها وويعها كُض الخىفُظ زالٌ بىاء مسخلف املعاعف وهظلً اللُم 

غها.  الىاحب جطٍى

الالػمت لبىاء الىفاءاث. جخيىن مً املعاعف املضعؾُت وػحر املضعؾُت، مً املىاعص هي  املىارد:

 اللُم، مً الطغاةم...

باؾخعماٌ ئال  ؼ ملترح على الخلمُظ ال ًمىً خلههي ويعُت حعلم أو لؼ الىضعيت املشكلت:

ه ًخمىً مً جظلُل نعىبت 
 
ت أو اهدؿاب هفاءة لم ًىً ًمخلىها؛ أي اه

 
جهىع مهمم بضك

طغوخت. الىيعُت املكيلت أصاة مً لاصواث البُضاػىحُت املإؾؿت على البىاء الظاحي م

 للمعاعف. 

 .ئهخاجمً الحىم على  لىا بمىحبه  حؿمذهى وحهت هغغ  املعيار:

 

 

 


