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معلىماث عامت حىل المشروع -1

ة4 مّد ةة لوحم ة لتغلي  مّد ة اإلنجزةة
ةسلم ةرة لسلك  عو اة للمشروةة
ة     كتسجبةتقعمجتةرة هجر تةإبم  م ةللتو صلة إلطالق جة نةفعلةيحققةتم خلة للو دةأهم فة للمشرو
ةبصشي ةرةقص ة كتوب -قص ةسلعم إإلتجوةة للعتووة لعهجايةة

يّد ةة               تة ألفق            لكف جي
  الوتلج ي لبعمة لووم إليةة بعمة للعهني ل  لبعمة لتو صلي  لبعمة لعشف جإلي

ةإستثلجرة للعلو جتةة*

ة لجرس ة لفكشة لعقميةة*

ة لجرس ة لفكشة ابم  ية*

  لتعج لة عة للكجاةرة لز جاةة*

 لتو صلةبكمفم ةةةة*
  الال 

ة  تلجدةطشقة للةإلجوع ةة*

ستغاللةتكعولوومجةة ِاةةة*
  للعلو جتةرة التصجل

ةتحقمقة لّدذ تةة*

ة تة تو زإل ة عة آلخشينإق ج  ة القةة*

ة لتعجراةفية لعللةة*

 إبم ءةحسةقمليةأخالقية*

ة
البيداغىجي للمشروع  االستثمار-2

 

 النشاط المجال

  

 الكفاياث النهائيت

  

 مكىن الكفايت

  

 األهداف البيداغىجيت للمشروع

 تو صلةشفوي  ل ل غ  ة ل ع شب م  

يحجررة آلخشة عنز ةأ لجالةة
تةةلغوي ة حتش جة لسلوكج

  لتو صلم 

 يعتجةخطجبج

يعبشة نة وقففة لووم إليةإز ءةةةةةةةةةةة
 ألشمجءةرة ألحم اة تعنبجةة

يطللة لقمجاةبجلفعلة للةروفة اللتلجسةةة
ةيطللةتعممنة لسبلةأرة لغجي ةرةيعمعهلجة
يطللةتعممنة لحماة مشة للعققةةةةةةةةةةة

ةفية لحجضشةرة للستقبلةرةيعمعف
د ءةرة الإلتهجءةةيطللةتعممنة البتةةةةةةةةة

 رةيعمعهلج فية لفضجء

 يتقبلة آلخش
ةيعصتةإللة آلخشةةةةةةةةة
ةيقبلةرأية آلخشةةةةةةةةةةةةةةةةة
يقبلة لعللة عة آلخشةةةةةةةةةةةةةةةةة 



 قش ء 

ةة
يقشأةإلصوصجةسشدي ةة
 تعو  ة ووف جةقمر تفةة

 فيةبعجءة للععل

ةة
يتصشفةفية لعنةة

 تصشف جةيملة للة لفهم

قشأة لنلل ةقش ء ة ستشسل ةرةةيةةةةةةةةة
ة عغل ةبج تبجرة ال جتة لتعقمط

يقشأةرةيكتلة للقطعة عفشد ةرةةةةةةةةةةة
ةد خلة للفشد 

يعممةكتجب ة لنلل ةةةةةةةةة 

  لعلواةرة لتكعولوومج

  لمة ألحمجء

حلةرضعمجتة مكلةة
د ل ةبجإلنجزةب ح واةرةة

  مجريع

حلةرضعمجتة مكلةة
د ل ةبجإلنجزةبحواةرةة

ل ةبجلووجائةة مجريعة تن
 لحموي ةللكجاعجتة لحم ةة
ةفية القتهجةبجللحمط

 

ة 
تصعمئة لحمو إلجتةحسلةأإللجاةةةةةةةةةةة

ةتعق لهج

ربطة لعالق ةبمنةكمفم ة لتعق لةرةةةةةةةةةةة
  أل ضجءة للستعلل ةفيةذلك

ةتشبم ةتكعولووم 

حلةرضعمجتة مكلةة
 نةطشيقة مجريعةةةد ل 

 تصل ةبجللحمطةة
 لتكعولوويةرةة
ة القتصجدي

يووئة للتعلمةتقعمجتةة
 لتممممةاإلنجزة للمجريعةة

ة

توومئة للمجتة لطيةرة لقنةرةةة
  الصجق

  لتعمئ ة لفعم 

  لتشبم ة لتمكملم 
 لتعبمشةرة لتو صلةة

 بجإلنجزة مجريع

 إلنجزة مجريعةبج تلجدةة
 لل ط واةر أللو اةة

  للس طحجتةرة للنسلجت

ةإإلنجزةرسواةبج تلجدة أللو اةةةةةةةةة

إإلنجزة نسلجتةةةةةةةةة 

 لتشبم ةة
  للوسمقم 

 لتعبمشةرة لتو صلةة
بتوومئة لقمر تةة
  لصوتم ةرة ايق ج م 

رةةةةةةةةيعبشة ل لت علّد مةة
يتو صلةبتوومئةة
رةة ل ق مر تة ل صوتم ةة

  ايق ج م 

ة ألد ءة لسلممةلألإلمود ةةةةةةةةة

سجيش ة اإلمجدةبجلوحم ة ايق ج م ةةةةةةةةة  

ة
 


