
 

الوخطّظ الّطٌوً 

 الثّبًَخالّطٌخ                 رٍبضَّبد :الوبّدح 

        ّح  ضضَّبد همشح دالّخّ  :كفبٍخ الوجبل

  :حكفبٍبد الوبدّ    

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ إًوبء لالضزذالل الّرٍبضٌ                               

ثٌَهب    هشّوًبرهب   الضاللبد ثبلزّصّرف فٌ الوجووعبد -

. الزّصّرف فٌ الومبدٍر -

ثزوظَف الضولَّبد علي األعذاد  -

. خبصَّبد األششبل الهٌذضَّخ فروظٌة -

 



 ② 

 

األداء المنتظر األهذاف المميّزة مكوّن الكفاية الفترة 
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 ّح  ضضَبّد همشح ثبلزّصّرف فٌ 

الوجووعبد   هشّوًبرهب   الضاللخ 

. ثٌَهب

. رشوٍي هجووعخ   رضََي عٌبصرهب -

 .روثَح هجووعخ ثوخطّظ   الّرهس إلَهب -

 .أ  خبصَّبد عٌبصرهب رصٌَف عٌبصر هجووعخ  فك خبصَّخ -

 روََس الوجووعخ الفبرغخ هي الوجووعبد األخرى -

 .رشوٍي ارّحبد هجووعزَي هٌفصلزَي فأكثر -

همبرًخ هجووعزَي عٌصرا /  رضََي هزّون هجووعخ فٌ أخرى -

ثضٌصر 

 ّح هطبئح راد داللخ ثبلٌّطجخ إلَه ً

رزضّوي أضئلخ رطزوجت اإلجبثخ عي كّح 

: هٌهب هر لخ  ا ذح   رزطلّت

الزّصّرف فٌ الوجووعبد    -1

هشّوًبرهب 

الزّصّرف فٌ المطع الٌمذٍّخ هي  -2

 .هٌ 50هٌ إلي  1

رٌظَن الفضبء ثزضََي هولع  -3

 .شٌء ثبلٌّطجخ إلي شٌء آخر

إلي        0ى  الزّصّرف فٌ األعذاد م -4     

.   رلك ثزوظَف الجوع 99

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. خبصَّبد األششبل الهٌذضَّخ
. رضََي هولع شٌء ثبلٌّطجخ إلي شٌء آخر فٌ الفضبء -

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. الضولَّبد علي األعذاد

 

جّوع الوٌزظن لصذ رمذٍركن هجووعخ   الزّضجٌ ّّ ر عٌه كزبثَّب اعزوبد الّذ

. ثواضطخ جذ ل الوٌبزل

كزبثخ   لراءح   روثَال   همبرًخ  999إلي  10الزّصّرف فٌ األعذاد هي 

.   رررَجب   رفشَشب   رركَجب

. إجراء عولَّبد جوع

. إًجبز عولَّبد رهٌَّب

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ 

. ثبلزّصّرف فٌ الومبدٍر

 1ألعذاد الوذر ضخ هي الزّصّرف فٌ المطع الٌّمذٍّخ فٌ ًطبق ا -

هٌ ؟  50إلي 
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 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. خبصَّبد األششبل الهٌذضَّخ

 

. رضرف الخطوط الوفزو خ   الوغلمخ   رضوهب

ٍحّح هطبئح راد داللخ ثبلٌّطجخ إلَه 

رزضّوي أضئلخ رطزوجت اإلجبثخ عي كّح 

هٌهب هر لخ  ا ذح   رزطلّت روظَف 

لجوع ثبال زفبظ   د ًه   الزّصّرف فٌ ا

. رضن الخطوطةاألششبل الهٌذضَّخ 

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. الضولَّبد علي األعذاد

 

كزبثخ   لراءح   روثَال   همبرًخ   999إلي  10األعذاد هي  فٌالزّصّرف 

  رررَجب   رفشَشب   رركَجب 

( د ى زٍبدح   ال رفشَك)إجراء عولَّبد طرح / إجراء عولَّبد جوع 

. إًجبز عولَّبد رهٌَّب

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ 

. ثبلزّصّرف فٌ الومبدٍر
. الزّصّرف فٌ المطع الٌّمذٍّخ فٌ ًطبق األعذاد الوذر ضخ
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 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. الضولَّبد علي األعذاد

كزبثخ   لراءح   روثَال   همبرًخ   999إلي  10األعذاد هي  فٌالزّصّرف 

.   رررَجب   رفشَشب   رركَجب

 .إجراء عولَّبد جوع لألعذاد الوذر ضخ -

. إجراء عولَّبد طرح د ى زٍبدح   ال رفشَك -

. إًجبز عولَّبد رهٌَّب -

ٍحّح هطبئح راد داللخ ثبلٌّطجخ إلَه 

رزضّوي أضئلخ رطزوجت اإلجبثخ عي كّح 

هر لخ  ا ذح   رزطلّت  هٌهب

 100الزّصّرف فٌ األعذاد هي  -1

:   رلك ثـ  999إلي 

  ثبال زفبظ روظَف الجوع

 الطّرح د ى زٍبدح. 

 الزّصّرف فٌ المطع الٌّمذٍّخ هي  -2

. د 2/1إلي  هٌ 1

ثبلزّصّرف فٌ األششبل الهٌذضَّخ  -3

. ثرضن الوضلّضبد

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ 

. ثبلزّصّرف فٌ الومبدٍر
. ّرف فٌ المطع الٌّمذٍّخ فٌ ًطبق األعذاد الوذر ضخالزّص

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. الضولَّبد علي األعذاد

 

. رضّرف هضلّضبد   رضوهب  فمب لضذد أضالعهب
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األداء المنتظر األهذاف المميّزة مكوّن الكفاية الفترة 
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. الضولَّبد علي األعذاد

 

. إًجبز عولَّبد رهٌَّخ -

 .إجراء عولَّبد جوع -

. (د ى زٍبدح   ال رفشَك)طرح  إجراء عولَّبد -

 ّح هطبئح راد داللخ رطزوجت اإلجبثخ 

: عي كّح هٌهب هر لخ  ا ذح   رزطلّت

 100األعذاد هي الزّصّرف فٌ  -1

 رلك ثزوظَف  999إلي 

   ثذ ًه الجوع ثبال زفبظ .

 ال رفشَك الطّرح د ى زٍبدح  . 

الزصّرف فٌ هجبلغ هبلَّخ فٌ  -2

 هي )ًطبق األعذاد الوذر ضخ 

( هٌ 50إلي  هٌ 1    

. الزّوََس ثَي الوضلّضبد -3

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ 

. ثبلزّصّرف فٌ الومبدٍر
. الزّصّرف فٌ المطع الٌّمذٍّخ فٌ ًطبق األعذاد الوذر ضخ -

دالّخ ثزوظَف   ّح  ضضَّبد همشح

. خبصَّبد األششبل الهٌذضَّخ

 

. رضّرف هضلّضبد   رضوهب  فمب لضذد أضالعهب
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 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. الضولَّبد علي األعذاد

 

كزبثخ   لراءح   روثَال   همبرًخ   999إلي  10األعذاد هي  فٌالزّصّرف 

  رررَجب   رفشَشب   رركَجب 

( د ى زٍبدح   ال رفشَك)إجراء عولَّبد طرح / اء عولَّبد جوع إجر -

. إًجبز عولَّبد رهٌَّب

 ّح هطبئح راد داللخ رطزوجت اإلجبثخ 

: عي كّح هٌهب هر لخ  ا ذح   رزطلّت

فٌ ًطبق  همبدٍرالزّصّرف فٌ  -1

 رلك  1000هي األعذاد األصغر 

: ـة

  ( ثبال زفبظ)روظَف الجوع  

( د ى زٍبدح)الطّرح 

 عوبل   ذاد المَص اضذ

 .الوزذا لخ فٌ الحَبح الَوهَّخ

الزصّرف فٌ األششبل الهٌذضَّخ  -2

. ثرضن الخطوط   الوضلّضبد

 

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ ثزوظَف 

. خبصَّبد األششبل الهٌذضَّخ

 

. رضّرف هضلّضبد   رضوهب  فمب لضذد أضالعهب -

 ّح  ضضَّبد همشح دالّخ 

. ثبلزّصّرف فٌ الومبدٍر
. رضوبل   ذاد المَص الوزذا لخ فٌ الحَبح الَوهَّخاش

 

 


