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الفترة اليىم 
هكىّى للكفاية 

الوحتىي الهدف 
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حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

َاخ  فٍ تانىظائف انحُىَّح نهكائ

 ػالقرها تانًحُظ

انحُىاَاخ األنُفح . َرؼّشف تؼض انحُىاَاخ األنُفح و انثشَّح و ًَُّض تُُها -

انحُىاَاخ انثشَّح 

2 
حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

ٌّ اندغى انثؼُذ ػٍ انُّاظش َظهش صغُشا و اندغى انقش َة َثٍُّ أ

. يُه َظهش كثُشا

األتؼاد 

انظاهشَّح 

3 
حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

تانىظائف انحُىَّح نهكائُاخ  فٍ 

 ػالقرها تانًحُظ

. َصُّف انحُىاَاخ األنُفح و انثشَّح حغة أياكٍ ػُشها
انحُىاَاخ األنُفح 

. انحُىاَاخ انثشَّح

4 
َداص حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإ

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

. األتؼاد انظّاهشَّح. ًَُّض اندغى األقشب يٍ انُّاظش يٍ اندغى األتؼذ ػُه

5 
حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

تانىظائف انحُىَّح نهكائُاخ  فٍ 

 ػالقرها تانًحُظ

األنُفح و انًضاّس انًُدّشج ػٍ َرؼّشف يُافغ ذشتُح انحُىاَاخ 

. تؼضها
. يُافغ انحُىاَاخ األنُفح

6 
حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

ٌّ اندغى األقشب يٍ انُّاظش َغطٍّ اندغى األتؼذ ػُه إرا  َغرُرح أ

. وضؼا ػهً خظّ واحذ
. انرّغطُح

7 
دانّح تإَداص  حّم وضؼُّاخ يشكم

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

انرّغطُح . َرؼّشف اندغى انّزٌ َغطٍّ خضءا يٍ اِخش تانُّغثح إنً يشاهذ
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حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  8

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

تانىظائف انحُىَّح نهكائُاخ  فٍ 

 ػالقرها تانًحُظ

. يُافغ انحُىاَاخ انثشَّح. َاخ انثشَّحَرؼّشف تؼض يُافغ انحُىا

حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  9

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

َقاسٌ يغافاخ تاػرًاد انرّغطُح 
. انرّغطُح

حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  10

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

تانىظائف انحُىَّح نهكائُاخ  فٍ 

 تانًحُظػالقرها 

انُثاذاخ انًغشوعح . ًَُّض انُثاذاخ انًضسوػح يٍ انًغشوعح

حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  11

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 ٌّ ٌّ اندغى انقشَة ذفصهه ػٍ انُّاظش يغافح قصُشج و أ َغرُرح أ

. اندغى انثؼُذ ذفصهه ػٍ انُّاظش يغافح طىَهح

يغافح أطىل 

. يغافح أقصش

12 
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حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص 

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

تانىظائف انحُىَّح نهكائُاخ  فٍ 

 ػالقرها تانًحُظ

. َرؼّشف تؼض انُّثاذاخ انرهقائُّح و األياكٍ انّرٍ ذكثش فُها
انُّثاذاخ انرّهقائُّح 

انّح تإَداص حّم وضؼُّاخ يشكم د 13

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

ٌّ تؼذ األخغاو أو قشتها يٍ يشاهذ تاػرًاد َغثح  - َغرُرح أ

. انرّغطُح يشذثظ تطىل انًغافح تُُهًا أو قصشها

. يغافح أطىل

. يغافح أقصش

حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  14

تحىز و يشاسَغ يرّصهح 

َّح نهكائُاخ  فٍ تانىظائف انحُى

 ػالقرها تانًحُظ

ًَُّض انًرؼهّى انُّثاذاخ انرهقائُّح يٍ انُّثاذاخ انّرٍ ذضسع أو ذغشط 
انُّثاذاخ انًغشوعح 

. انُّثاذاخ انرّهقائُّح

حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص  15

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

 .انظّىاهش انفُضَائُّح

انًرش . طىال انًرش و ًَُّض تٍُ أَىاػهَرؼّشف انىحذج انًالئًح نقُظ األ
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حّم وضؼُّاخ يشكم دانّح تإَداص   16

تحىز و يشاسَغ يرّصهح تثؼض 

.انظّىاهش انفُضَائُّح  

 

ٌّ انهّرش هى انىحذج انًالئًح نقُظ انّغؼاخ  َرثٍُّ أ

 .انهّرش

: األهذاف انًًُّضج  إدهاج 17

. اخرُاس انىحذج انًالئًح نقُظ األطىال -

 .حذج انًالئًح نقُظ انّغؼاخاخرُاس انى -

 .ذًُُض انحُىاَاخ األنُفح يٍ انحُىاَاخ انثشَّح -

. ذًُُض انُّثاذاخ انّرٍ َغشعها اإلَغاٌ يٍ انُّثاذاخ انرّهقائُّح -

 

 تقيين 18

 

األداء انًُرظش 

حّم وضؼُّاخ  اشكانُّح  يرّصهح تاإلَغاٌ فٍ ػالقره تانحُىاَاخ 

نقائُّح و انًغشوعح و ترقذَش يغافاخ األنُفح و انثشَّح و انُّثاذاخ اندّ 

. تاػرًاد انىحذج انًُاعثح

انًؼاَُش 

ذحهُم وضؼُّح : 1يؼـ

. ذحذَذ يكّىَاخ انىضؼُّح

ضثظ انؼالقح تٍُ انؼُاصش 

. انًكّىَح نهىضؼُّح

ذؼهُم إخاتح : 2يؼـ

. ذقذَى انرّؼهُم انًالئى

. إصالذ خطا: 3يؼـ

انثحس ػٍ انخطأ تاػرًاد 

ٍَ انؼالقح انّشاتطح ب

. ػُاصش انىضؼُّح

دعن   19
 و عالج

 دػى و ػالج فٍ ضىء َرائح انرّقُُى  

دعن   20
 و عالج

 دػى و ػالج فٍ ضىء َرائح انرّقُُى  

 


