
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

 :وفب٠خ اٌّغبي* 
 .عليهج  لشتصية  لمطبية   النتمجء  لحضجري  تصلة بجلقيم  لمرجعية  لتن اتناتبن  اتجاجت   اتجا  م اق   
 

: اٌىفب٠خ إٌٙبئ١خ ٌٍّبدح*

 
. خالل التارٌخٌتمثل المتعلم انتماءه الحضاري ًىٌٌتو الٌطنٍت من  :1وـ 

 

. ٌشرح تمثلو لألحذاث ًالظٌاىر التارٌخٍت معتمذا منيجٍت علمٍت :2كـ 

 

.   ٌتبنى مٌاقف ًاتجاىا تنسجم مع انتمائو الحضاري ًىٌٌتو الٌطنٍت :3كـ 

اجريــــخ:  لمجدة  

 



 

ــــدد 1عـــ فترةتخطيط ال
المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 

 
 
1 

مــــــ
تع

ي 
ــــــــ
يجــ

 من
ــم 
ـــ

ات ـــيربط عالق* 
التفاعل بين األحداث 

ة ـوالظواىر التاريخي
ن ــوالحضارات وبي

 .الحاضر والماضي

 
يجيب عن تساؤالت *

داث ـذات صمة باألح
الظواىر التاريخية و
ه ــيبني استنتاجات*

ى ــــباالعتماد عل
ة ـالوثائق التاريخي

 

 يميز بين التاريـخ *

 .والخرافة

يدرك المتعمم الزمن في *
ه ــــــعالقتو بحيات

 .االجتماعية

 
دث ــيدرك عالقة الح*

. بالزمان والمكان
يقدر مددا زمنية تفصل *

داث ـــبين حاضره وأح
 .مضت

 
ق ـــــيتعرف الوثائ*

. التاريخية
 

داث ــيصنف المتعمم األح 
العائمة : حسب أمكنة وقوعيا

. المدرسة أو الحيأو 
 

األحداث المتصمة بحياة  ←
ة ــالطفل في بيئتو المحمي

. (الحي/المدرسة/ العائمة)
 

 
 
2 

يتعرف المتعمم أن كل حدث  
ان ـــفي حياتو مرتبط بمك

. وزمان
 

أحداث في حياة الطفل  ←
. انـمرتبطة بالمكان والزم

 

 
 
3 

يتعرف المتعمم وحدات قيس 
 –ة ــسنال: الزمن التاريخي

 –القرن  –الجيل  –العقد 
دد ــتقدير م ويستعمميا في

ره ــزمنية تفصل بين حاض
. وأحداث مضت

 

 
ن ــوحدات قيس الزم ←

 –العقد  –السنة : التاريخي
. القرن –الجيل 

 
 



 
4 

 
خ ـيميز بين التاري*

. والخرافة

 
ق ـيميز المتعمم بين الوثائ 

التاريخية الصامتة والوثائق 
 .التاريخية المكتوبة

 

 
تة والوثائق الوثائق الصام ←

. المكتوبة

 

5 

 

 

إدماج 
 

  ةـــة إدماجيـــاز وضعيـــإنج

 
 
6 

 
 

تقييم 

 

األداء المنتظر 
: يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وانجاز وضعيات متصمة بـ

 لــاألحداث المتصمة بحياة الطف. 

 يــوحدات قيس الزمن التاريخ. 

 ةــــــــالوثائق التاريخي. 

 

 

المعايير 
ة ـفيم الوضعي: 1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 
اإلضافة الذاتية  : 4معـ 

 
7 
 

 
دعم 
وعالج 

 
. مـــج التقييـــوء نتائـــض فيى ـــالج تبنـــم وعـــات دعـــوضعي

 



ــــدد 2عــ فترةتخطيط ال
المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 

1 

ي 
ــــــــ
يجــ

 من
ــم 
ــــــــ
تعمـ

 

الموروث الحضاري يثمن *
. لمبالد التونسية

يعبر عن اعتــــزازه *
. باالنتماء إلى تونس

يدعم مواقفو مـــــن *
األحـداث والظواىــــر 

التاريخية اعتمادا عمـــى 
.  سندات تاريخية

يتعرف المتعمم إلــــى *
مميزات الحضارة القبصية  

 
مق التاريخــي يعتز بالع*

. لمبالد التونسية

يتعرف المتعمــــم مجال 
الحضارة وتاريخيا وأىـم 

. خصائصيا

مجال الحضــارة  ←
. القبصية وتاريخيا

 
 

خصائص الحضارة  ←
. القبصية

معانـــــي االنتمــاء   نيعبر ع* 2
يمثل الزمن التاريخــي مـن *

. أجل التموقع فيو
يطرح تساؤالت انطالقـا من *
ضره لــــــيا عالقـــــة حا

.  بالماضي

يتعرف ظروف نشـــأة *
. قرطاج

يتعرف مظاىــــــر االشعــاع *
. الحضـــاري لقرطاج البونية

البونية  يعتز باسيامات قرطاج*
 .اإلنسانيةفي الحضارة 

يتعرف المتعمم ظروف نشأة 
قرطاج ومظاىــــــر عظمتيا 
. وتفوقيا في البحر المتوسط

. ــاجنشأة قرطـ ←

يتعرف المتعمـــم مظاىر  3
االشعاع الحضاري لقرطاج 

. البونية

االشعاع الحضاري  ←
لقرطاج البونيــــة 

 .(ثقافي-اجتماعي-اقتصادي)

. شخصية حنبعــل ←يتعرف المتعمم شخصية  4



. حنبعل وأىـــم ميزاتيا
يربط عالقات التفاعــل بيـن * 5

األحداث والظواىــر التاريخية 
والحضارات وبين الحاضـر و 

. الماضي
يجيب عن تسـاؤالت ذات *

صمة باألحداث والظواىــر 
. التاريخية

يبني استنتاجاتو باالعتماد *
. عمى الوثائق التاريخية

يميز بين التاريـــــخ *
.  والخرافة

يتعرف المتعمــــــم مظاىـــر *
الحضـــارة النوميدية في 

. عيـــــد ماسينيسان
متعمم أمثمــــة مـــن يذكر ال*

الحياة اليوميــة ورثيا عـن 
. النوميديين

يتعرف المتعمم ظروف نشاة 
المممكة النوميديـــــة ومراحل 

. تطورىا

نشأة المممكـــة  ←
النوميدية ومراحـــل 

. تطورىا
 
 
 

مظاىر الحضــرة  ←
النوميدية في عيـــد 
 –ماسينيسان السكــن 

األكــــل   –المباس 
عض المــدن أسماء ب
. والمواقع

. يعبر عن معاني االنتماء* 6
يمثل الزمن التاريخي مـن 

. أجل التموقع فيو

يحدد مظاىـــــــر االزدىـــار *
الحضـاري لوالية أفريكا في 

 .العيــد الروماني

 

 

يتعرف المتعمم مظاىـــر 
االزدىار الحضاري ألفريكا 

. الرومانية

االزدىار الحضاري  ←
. يكا الرومانيةبوالية أفر

التنظيــم اإلداري  ←يتعرف المتعمم التنظيـــم يثمن المــــــوروث *يطرح تساؤالت انطالقا من  7



حاضره ليا عالـــــة 
. بالماضي

الحضـاري من العيـــد 
. الروماني لمبالد التونسية

اإلداري والنظم البمديـــة 
. بوالية أفريكا الرومانية

. والنظم البمدية

. إنجـــاز وضعيـــة إدماجيـــة تتضمـــن الحضـــارات المدروســـةماج إد 8
9  

 
تقييم 

األداء المنتظر 
نجاز وضعيات متصمة بـ : يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وا 

 الحضـــارة القبصيــة. 

 نشـــاة قرطـــــاج. 

 الحضـــارة النوميديــة. 

 أفريكـــا الرومانيـــة. 

المعايير 
فيم الوضعية  :1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 
     اإلضافة الذاتية: 4معـ 

دعم  10
وعالج 

. مـــج التقييـــوء نتائـــض فيى ـــالج تبنـــم وعــــات دعـــوضعي
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 

 

إنتاج عرض حول شخصية حنبعل:المشروع   



 ــــدد3عـ فترةتخطيط ال
المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة لكفاية مكونات االفترة الحصص 

1 

ي 
ــــــــ
جـــــــ

مني
ــم 
ــــــــ
ات ـــيربط عالق*تعـ

التفاعل بين األحداث 
ة ـوالظواىر التاريخي
ن ــوالحضارات وبي

. الحاضر والماضي

يتعرف حياة الرسول *
والصعوبات التي اعترضنو 

. في نشر اإلسالم

رسول يتعرف المتعمم مولــــد ال
ونسبو وخصالــو ويذكر 

الصعوبات التـــي واجييا 
. لنشر الدعــــوة اإلسالمية

: حيـــاة الرســـول ←
. الفتـــرة المكيـــة

يجيب عن تساؤالت * 2
ذات صمة باألحـداث 
. والظواىر التاريخية

. يثمن خصال الرسول*
. الخالفة الراشدة*

يذكر المتعمم أىم األحــداث 
اليجـــرة التي وقعت قبل 

وبعدىا والمبادئ التي قــام 
.  عمييا المجتمع الجديد

. اليجرة والفترة المدنيـة ←
بداية تشكل المالمح العامة ←

. لممجتمـع االسالمـي

يبني استنتاجاتــو * 3
باالعتماد عمــــى 
. الوثائق التاريخية

يذكر المتعمم الخمفــــاء  
الراشدين وأعماليم لنشــر 

. الميةالدعوة االس

. الخالفــة الراشـــدة ←

يميز بين التاريـخ * 4
. والخرافة

يتعرف مراحل انتشار *
اإلسالم في بالد المغرب 

. واألندلس

يتعرف المتعمـــم ظروف تأسيس 
القيروان وعمــى دورىا في نشر االسالم 

فـي بالد المغرب واألندلس رغم 
. المقاومة البربرية

. ـروانــــتأسيس القيـــ ←
القيروان قاعدة لنشــر اإلسالم في  ←

. ســــبالد المغــرب واألندل
 .ـةــــالمقاومة البربريـــ ←



يثمن المـــوروث * 5
الحضاري لمبـــالد 

. التونسية
يعبر عن اعتـزازه *

. باالنتماء إلى تونس
يدعم مواقفو مــن *

األحداث والظواىــر 
التاريخية اعتمــادا 

. عمى سندات تاريخية

يتعرف مظاىر االشعاع *
الحضاري لمدينة القيروان 

. في العيد األغمبي
يقدر دور القيروان في *

إشعاع الحضارة العربية 
اإلسالمية في العيد 

.  األغمبي

مظاىــر يتعرف المتعمــم 
اإلشعاع الحضاري لمدينــة 
. القيروان في العيد األغمبي

. نشأة الدولة األغمبيـــة ←
 
 

إشعــاع القيروان مركز  ←
: حضاري في عيد األغالبــة

. االزدىار االقتصــــادي-
االزدىار العمرانـــــي -
. االزدىار الثقافــــــي-

يعبر عن معانــي * 6
. االنتماء

يمثل الزمــــن *
التاريخي من أجــل 

. التموقع فيو
يطرح تســاؤالت *

انطالقا من حاضـره 
. ليا عالقة بالماضي

 

 يتعرف ظروف تأسيس*
. الميدية وأىم معالميا

يتعرف المتعمــم ظـروف 
تأسيس الدولة الفاطمية وأىم 

نجازاتيا . معالميا وا 

الميديـــة عاصمـــة ←
الفاطميـين بإفريقيـــــة 

 

     



يربط عالقـــات * 7
التفاعل بين األحداث 
والظواىر التاريخيـة 
والحضارات وبيــن 
. الحاضر والماضي

 يجيب عن تسـاؤالت*
ذات صمة باألحداث 
. والظواىـر التاريخية

يبني استنتاجاتــو *
باالعتماد عمــــى 
. الوثائق التاريخية

يتعرف أسبـــاب قدوم *
اليالليين ونتائج انتشارىم 

. بإفريقية

يذكر المتعمم أسباب انتشار 
. اليالليين ونتائجو بإفريقية

أسباب قدوم اليالليين  ←
. ونتائج انتشارىم

ـوروث الحضاري ـــالمــيثمن * 8
. ـالد التونسيةـــلمبــ
زازه باالنتماء ـــيعبر عن اعتـ*

. إلى تونس
ـن األحداث ـــيدعم مواقفو مـ*

 اـر التاريخية اعتمادـــوالظواىـ
 .ى سندات تاريخيةـــعل

يتعرف مظاىر إشعــاع *
مدينة تونس في العيــد 

. الحفصي
يثمن إسيامات مدينــة *

ة العربية تونس في الحضار
اإلسالمية في العيــــد 

. الحفصي

يذكر المتعمم أىم مالمــح 
حضارة الدولة الحفصية في 

. تونس

ز إشعـاع ــــمدينة تونس مرك ←
 . د الحفصيــحضاري في العو

      



 
 إنجـــاز وضعيـــة إدماجيـــة تتضمـــن الحضـــارات المدروســـةإدماج  9

10  
 
 

تقييم 

ر األداء المنتظ
نجاز وضعيات متصمة بـ : يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وا 

 ظيـــــور اإلســــــــــــــالم. 

 انتشـار اإلسـالم فـي بـالد المغـرب واألندلس. 

 القيروان مركز إشعاع حضاري في عيد األغالبـة. 

 الميديـة عاصمـة الفاطمييـن بإفريقيـــــة. 

 ـــــةانتشــــار الياللييــــن بإفريقي. 

 مدينـــة تونــس مركز إشعـاع حضــاري . 

المعايير 
ة ـــفيم الوضعي: 1معـ 
ة ــتحميل الوضعي: 2معـ 
ة ــإنجاز الوضعي: 3معـ 
     ةــاإلضافة الذاتي: 4معـ 

دعم  11
وعالج 

. مـــج التقييـــوء نتائـــض فيى ـــالج تبنـــم وعـــات دعـــوضعي
 

 
 
 
 
 

زيارة ميدانية إلى مدينتي الميدية والقيروان :المشروع   



 
 

ر فيج   لتغ:  لمجدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: وفب٠ـــخ اٌّغـــبي

 
. تبنً اتجاىاث ًاتخار مٌاقف متصلت بالقٍم المرجعٍت التً تبنى علٍيا الشخصٍت الٌطنٍت ًاالنتماء الحضاري

 

: اٌىفب٠خ إٌٙبئ١خ ٌٍّبدح
 

. ٌتمثل المتعلم المجال الجغرافً القرٌب منو ًالبعٍذ :1وـ 

 

. جغرافً باعتماد منيجٍت المادةٌشرح المتعلم تنظٍم المجال ال :2كـ 

 

 .ٌتبنى مٌاقف ًاتجاىاث إٌجابٍت متصلت بالمجال الجغرافً :3كـ 

 



ــــدد 1عـ فترةتخطيط ال
المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 

1 

ي 
ــــــــ
جـــ
مني

مم 
ــــــــ
عـــــــ

ت

ال ــيتبنى مكونات المج*
. ســقاييالجغرافي وفق م

يصنف تنظيم المجـــال *
. الجغرافي

. يحدد المواقع في المجال*
 
يمثل موقع مدرستو فـي *

. المجال
 

يحدد المتعمم بعض المواقـع 
بالنسبة لمواقع أخرى معتمدا 

االتجاىات الجغرافيــــة 
. المختمفة

-موقع المدرســة ←
. المدينـة-القرية-الحي

االتجاىات الجغرافية  ←
. المختمفة

2  
يمثل تنظيم المجــــال *

الجغرافي برسوم بيانيــة 
. مبسطة

يتعرف مواقــع القارات *
. والمحيطات ويسمييا

يحدد المتعمم موقع البــالد 
. التونسية

موقـــع البــالد  ←
. التونسية

يتعرف المتعمم مواقع القارات    3
. والمحيطات ويسمييا

مواقع القـــارات  ←
. والمحيطات

يتعرف المتعمم الوحـــدات    4
التضارسية الكبـــــرى 

 .ومواقعيا

 

مواقـع الوحــدات  ←
. التضارسية الكبرى



   
إنجـــاز وضعيـــة إدماجيـــة  إدماج  5
6  

 
تقييم 

األداء المنتظر 
نجاز وضعيات متصمة بـ : يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وا 

 المواقع واالتجاىات الجغرافية .

ايير المع
ة ـفيم الوضعي: 1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 
     اإلضافة الذاتية: 4معـ 

دعم  7
وعالج 

. مـــج التقييـــوء نتائـــض فـــيى ـــالج تبنـــم وعـــات دعـــوضعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ــــدد 2عـ فترةتخطيط ال
المحتويات ف الحصص أىدااألىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 

1 

ت
ـــي
ــــــــ
جــــ

مني
مم 
ــــــــ
عــــــ

 

يحمل تنظيم المجــــال *
. الجغرافي

يتعرف أنواع المشاىــد *
. الريفية

يتعرف المتعمم أنواع المشاىد 
. الريفية وعناصرىا

المشيد الريفي  ←
أنواعو : المحمي
. وعناصره

شيـد يتعرف عناصر الم*. يصنف األسباب والنتائج* 2
. الريفي

يتعرف عناصر مشيد ريفي 
. من الشمال التونسي

دراسة مشيد ريفي  ←
من شمال البالد 

. التونسية
يبين التفاعالت بيـــن * 3

. عناصر المجال الجغرافي
 
يميز بين ماىو طبيعــي *

. وماىو بشري

يتعرف عناصر مشيد ريفي 
. من الوسط التونسي

دراسة مشيد ريفي  ←
من وسط البالد 

. لتونسيةا
يعتمد منيجية عمل مالئمة  4

مؤدية إلى بناء 
. االستنتاجات

 
يجدد تفاعالت عناصــر *

. المشيد الريفي

يتعرف عناصر مشيد ريفي 
. من الجنوب التونسي

دراسة مشيد ريفي  ←
من جنوب البالد 

. التونسية
يعبر عن مواقف متصمة * 5

. بالمجال الجغرافي
يبرر مواقفو حيال المجال *

يحول صورة مشيد ريفي *
. إلى رسم بياني مبسط

يتعرف عناصر مشيد ريفي 
. من بمد متقدم

دراسة مشيد ريفي من 
. بمد متقدم



. لجغرافيا
يساىم في بناء مشـروع  *
 

متصل بتييئة المجــــل 
. الجغرافي

إنجـــاز وضعيـــة إدماجيـــة إدماج  6
األداء المنتظر تقييم  7

نجاز وضعيات متصمة بـ يكون المتعمم قادرا عمى : فيم وتحميل وا 
 المشاىـــد الريفيــــة 

 

المعايير 
فيم الوضعية : 1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 
     اإلضافة الذاتية: 4معـ 

دعم  8
وعالج 

. مـــج التقييـــوء نتائـــض فيى ـــالج تبنـــم وعـــات دعـــوضعي
 

 
 
 
 
 

زيارة ميدانية إلى ضيعة فالحية : المشروع   



ــــدد 3عـ فترةتخطيط ال
المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 

1 

ي 
جـــــ

مني
ــم 
عمـــــ

ت

يبني مكونات المجال *
الجغرافي وفق مقاييس 

. مختمفة

يتعرف عناصر المشيد *
. الحضري

 

يتعرف المتعمم عناصـــر 
. المشيد الحضري المحمي

عناصر المشيد الحضري  ←
. المحمي

يصنف تنظيم المجال * 2
. الجغرافي

يحدد المتعمـم مواضع بعض  
. المدن ومواقعيا

. موضع المدينة وموقعيا ←

يصنف األنشطة *  3
. الحضرية

يميز المتعمـــم بين أنواع 
شطرنجي، : التصاميم لمممدن

... شعاعي، عربي إسالمي

. تصميم المدينة ←

يمثل تنظيم المجال  4
ة الجغرافي برسوم بياني

. مبسطة

يحدد التفاعالت القائمة *
بين عناصر المشيد 

. الحضري

يتعرف المتعمـــم أنشطة 
. المدينة

. األنشطة الحضرية ←

يحمل تنظيم المجال * 5
. الجغرافي

يمثل المشيد الحضري *
. برسم بياني مبسط

يحدد المتعمم موقــع مدينة 
. تونس وموضعيا

موقع مدينة تونس  ←
. وموضعيا

ف المتعمم تصميم مدينة يتعر   6
. تونس العاصمة

. تصميم مدينة تونس ←



يصنف األسباب * 7
. والنتائج

يعبر عن مواقفو من تييئة *
المدينة انطالقا من الرسم 

. المبسط

يعدد المتعمــــم األنشطة 
والوظائف المتوفرة في مدينة 

. تونس

. األنشطة والوظائف ←

يبين التفاعالت بين * 8
 عناصر المجال

. الجغرافي

يحدد المتعمــم موقع مدينة  
. باريس وموضعيا

موقع مدينة باريس  ←
وموضعيا 

يعتمد منيجية عمل * 9
مالئمة مؤدية إلى بناء 

. االستنتاجات

يتعرف المتعمم تصميم مدينة  
باريس واألنشطة والوظائف 

. المتوفرة بيا

تصميم مدينة باريس  ←
. واألنشطة والوظائف بيا

نجاز وضعية إدماجية  إإدماج  10
األداء المنتظر تقييم  11

نجاز وضعيات متصمة بـ : يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وا 
 المشاىد الحضرية. 

 

المعايير 
فيم الوضعية : 1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 
اإلضافة الذاتية : 4معـ 

دعم  12
وعالج 

. مـــج التقييـــوء نتائـــض فـــيى ـــبنالج تـــم وعـــات دعــــوضعي
 

 



ــــدد 4عـ تخطيط الفترة
 

المحتويات أىداف الحصص األىداف المميزة مكونات الكفاية الفترة الحصص 
1 

ي 
جـــــــ

مني
ــم 
مــــــ
تع

يتبنى مكونات المجال *
الجغرافي وفق مقاييس 

. مختمفة
 
يصنف تنظيم المجال *

. الجغرافي

 
 

لمدينة إلى يحدد حاجة ا*
. الريف

يحدد حاجة الريف إلى *
. المدينة

 

يعدد المتعمم المواد والخدمات 
التي توفرىا األرياف لفائدة 

. المدن

المدينة في حاجة إلى  ←
. الريف

2  
يمثل تنظيم المجال *

الجغرافي برسوم بيانية 
. مبسطة

 
 

 
يثمن وظائف كل من الريف *

. والمدينة

 
ي يصنف المتعمم الخدمات الت

تقدميا بعض مؤسسات المدينة 
. لسكان الريف

 

الريف في حاجة إلى  ←
. المدينة



 
3 

 
إدماج 

 
إنجاز وضعية إدماجية تتضمن الحضارات المدروسة 

 
 
 
 
4 
 
 

 
 تقييم

 
األداء المنتظر 

نجاز وضعيات متصمة بـ : يكون المتعمم قادرا عمى فيم وتحميل وا 
 عالقة المجال الريفي بالمجال الحضري. 

 

 
لمعايير ا

فيم الوضعية : 1معـ 
تحميل الوضعية : 2معـ 
إنجاز الوضعية : 3معـ 

اإلضافة الذاتية : 4معـ 
دعم  5

وعالج 
. مـــج التقييـــوء نتائـــض فـــيى ـــالج تبنـــم وعـــات دعـــوضعي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اعداد مطوية حول التكامل بين المدينة والريف: المشروع   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :وفب٠خ اٌّغبي* 
 .عليهج  لشتصية  لمطبية   النتمجء  لحضجري  لقيم  لمرجعية  لتن اتن تصلة باتبن  اتجاجت   اتجا  م اق   
 

 :اٌىفب٠خ إٌٙبئ١خ ٌٍّبدح*
. يبترط  لمتعلم فن  لحيجة  لعج ة  عتمجد  على ايم  لمم طبة   لمدنية  حقمق  إلنسجن

. يتبن  مافـج نقديج اتجه  مضمع  تتمعن
  .يتدي  عتز زه بذ اه النتمجء اه  لثقـجفية   لحضجرية

 

اربيــة  دنيــة:  لمجدة  

 



ــــدد1عـ فترةتخطيط ال  

المحتويـــات  أىــداف الحصــص  األىــداف المميــزة  مكونــات الكفايــة  الفترة  الحصص 
.حـــــــــِفَٙٛ اٌؼبئً  .حــ٠ؾذد اٌّزؼٍُ ِفَٙٛ اٌؼبئً ← ة ــمعرفة أنواع المشارك* 

.  ومظاىرىا 
 

ي ــة فـــالمشاركة التنشيطي*
.الحياة العامة  

ــــــــ
تعم

ـــي
جــــــ

مني
ــم 
ــ

 

1 

ٞ ــٚاعجبد األثٕبء ف ← 

.اٌؼبئٍخ  

ف ـــــــــ٠ظٕف اٌّزؼٍُ ٚظبئ

طؾ١خ  –رشث٠ٛخ : اٌؼبئٍخ إٌٝ

....رؼ١ّ١ٍخ –ػبؽف١خ  –  

االت ــتحديد مواقع ومج*
ي ـــممارسة المشاركة ف

. الحياة العامة 
ي ــف ةالمشاركة االيجابي*

 .أنشطة مع اآلخرين

 2 

ة ـــــِشاداألدٚاس ٚاي ←

 .داخً اٌؼبئٍخ

سد ـــ٠ذسن اٌّزؼٍُ أْ ٌىً ف*

اد ـِٓ أفشاد اٌؼبئٍخ ِغؤٌٟٚ

. لبئّخ ػٍٝ ِجبدئ  

د ــِؼشفخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌمٛاع* 

.إٌّظّخ ٌٍؾ١بح اٌؼبِخ  

ٚق ــاؽزشاَ اٌؾش٠بد ٚاٌؾك*

ح ـــــــــــٚاٌٛاعجبد اٌّؼّْٛ

.ثبٌمبْٔٛ  

َ ـــــــــــإدسان أ١ّ٘خ اٌزٕظٟ*

.ٌٍؾ١بح االعزّبػ١خاٌمبٟٔٛٔ   

3 

ٞ ــــٚاعجبد األثٕبء ف ←

.اٌؼبئٍخ  

اء ثٕــ٠ؼذد اٌّزؼٍُ ٚاعجبد األ

.فٟ اٌؼبئٍخ  

.ٚعـــــــــــــــِؼشفخ اٌّٛع*  

َ ــــــــــــــــؽشػ أعئٍخ ٌفٗ*

.اٌّٛػٛع  

.اخز١بس اٌّؼٍِٛبد إٌّبعجخ*  

 

.ٚعــــــــرم١١ُ أثؼبد اٌّٛع*  4 



 

ٞ ـــــؽمٛق األثٕبء ف ←

.اٌؼبئٍخ  

 

ي ــــ٠ذسن اٌّزؼٍُ أْ ٌٍطف*

.فٟ اٌؼبئٍخ ؽمٛق  

 

.اخز١بس اٌّؼٍِٛبد إٌّبعجخ*  

 

 

 

 

5 

٠ذسن اٌّزؼٍُ أْ ٌٍطفً دٚس * .حـــــاٌطفً فٟ اٌؼبئً ←

.فٟ سفبٖ اٌؼبئٍخ  

ف ـــــِمبسٔخ ِخزٍف اٌّٛاق*

.راد اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع  

.رؾذ٠ذ أؼىبعبد وً ِٛلف*  

.حــــــــٔمذ اٌّٛالف اٌّخزٍف*  

ح ـرط٠ٛش شخظ١زٗ اٌّزٛاصْ*

ٖ ـــــــــٚاٌّزّبعىخ فٟ ػاللذ

.ثب٢خش٠ٓ  

.ٚعــــــــرم١١ُ أثؼبد اٌّٛع*   6 

.ـــخـــــٟ اٌؼبئٍــــــً فـــــخ ثبٌطفــــح ِزظٍــــــخ إدِبع١ــــــــبص ٚػؼ١ـــــإٔظ  7 إدِبط 
اٌّؼب١٠ش 

.فُٙ اٌٛػؼ١ــــــــــــــــــــخ: 1ِؼـ   

.رؾ١ًٍ اٌٛػؼ١ـــــــــــــــــخ: 2ِؼـ   

.رم١١ُ اٌّٛالف ٚاٌغٍٛوبد: 3ِؼـ   

.رمذ٠ُ ؽٍٛي ٚثذائــــــــــــً: 4ِؼـ   

 

 األداء إٌّزظش
:٠ٕغـض اٌّزؼٍـُ ِشبس٠ـغ ِـٓ أعـً ؽـً ٚػؼ١ـبد ِشىـً ِزظٍـخ ثــ  

  اٌزؼب٠ـــش ِـــغ اٌّغّٛػـــخ فـــٟ اٌؼبئٍـــخ. 

 

 

 

 رم١١ُ

 

8 

 

.د دػــــــُ ٚػـــــالط رجٕـــــٝ فٟ ػـــــٛء ٔزبئـــــظ اٌزم١١ـــــُٚػؼ١ــــــب  

 

دػُ 

 ٚػالط

9 

 

 

 

 

إعـــداد مٌثـــاق للطفـــل فـــً العائلـــة: ـروعالمشــ  



ــــدد2تخطيط الفترة عـ  
المحتويـــات  أىــداف الحصــص  األىــداف المميــزة  مكونــات الكفايــة  الفترة  الحصص 

ـــــخ ــــِفَٙٛ اٌّذسط ←

 .ٚٚظبئفٙب

ــَٛ ٠ؾذد اٌّزؼٍُ ِفٙــــــــــ

ــف ـــاٌّذسعخ ٚأُ٘ اٌٛظبئ

 .اٌزٟ رؤد٠ٙب

ِؼشفخ ٘زٖ اٌم١ُ ٚاٌّجبدئ  *

اوزغبة اٌغٍٛوــــــــــــبد *

ٚاٌّٛالف اٌزبثؼخ ِٓ ٘ــــزٖ 

 .اٌم١ُ ٚاٌّجبدئ

رٍّه اٌم١ّخ ٚاٌّجبدئ اٌخبطخ *

ثبٌّٛاؽٕخ ٚاٌّذ١ٔخ ٚؽمــــــٛق 

 .اإلٔغبْ

ـــي
جــــــ

مني
ــم 
ــــــــ
تعمــ

 

1 

األعـــــــــــشح  رشو١جخ ←

 .اٌزشث٠ٛخ

ثخ ــــــ٠زؼشف اٌّزؼٍُ رشوٟ

 .األعشح اٌزشث٠ٛخ

ِؼشفخ أٔٛاع اٌّشبسوــــــخ *

. ِٚظب٘ش٘ب

رؾذ٠ذ ِٛالغ ِٚغــــــبالد *

ِّبسعخ اٌّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح 

. اٌؼبِخ

اٌّشبسوخ اال٠غبث١خ فــــــٟ *

 .أٔشطخ ِغ ا٢خش٠ٓ

اٌّشبسوخ إٌش١طخ فٟ اٌؾ١بح *

 .اٌؼبِخ

2 

ػاللخ اٌّذسعـــــــــــخ ←

 .ثبٌؼبئٍخ

٠ذسن اٌّزؼٍُ ػـــــــشٚسح 

اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّذسعـــــــــخ 

ٚاٌؼبئٍخ ٌؼّـــبْ أٚفــــــش 

 .ظشٚف إٌغبػ ٌٍطفً

ْ ـــــــــــــــِؼشفخ اٌمٛأٟ*

ٚاٌمٛاػــــذ إٌّظّخ ٌٍؾ١بح 

 .اٌؼبِخ

َ ــــــــــــــإدسان أ١ّ٘خ اٌزٕظٟ*

. ٌؾ١بح االعزّبػ١خاٌمبٔٛٔــٟ ي

ثٕبء ؽىُ ٔغجٟ ِزؼٍــــــــــــك *

 .ثبٌّٛػٛع

3 

َ ٚاعجبد ــــــــــ٠زوش اٌّزؼً .ٚاعجبد اٌز١ٍّـــــــــز ←

 .اٌز١ٍّز فٟ اٌّذسعخ

ـــخ ــثٕبء اٌجشٕ٘خ اٌّزّبعه*

. ٌٍذفبع ػٓ اٌّٛلف

. رٕغ١ت اٌؾىُ اٌّزخــــــــٍذ*

إثشاص ٠ٛ٘زٗ اٌشخظ١ــــــخ *

. ٚاٌغّبػ١خ

. رط٠ٛش سٚػ اٌّٛاؽٕخ ٌذ٠ــــٗ*

اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ اٌزٛاطً ِــــــغ 

 .ا٢خش٠ٓ

رط٠ٛش شخظ١زٗ اٌّزٛاصٔـــــخ *

ٚاٌّزّبعىخ فٟ ػاللزــــــــــــــٗ 

 .ثب٢خش٠ٓ
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 ؽمٛق اٌز١ٍّـــــــــــــز ←

 

٠زؼشف اٌّزؼٍُ ؽمــــــــٛق 

 .اٌز١ٍّز فٟ اٌّذسعخ

 

ٞ ـــــــــــاٌشؼٛس ثبٌزغزس ف*

. ٠ٛ٘زــٗ اٌٛؽ١ٕخ اٌزٛٔغ١خ

رمذ٠ش أغبصاد ٚؽٕـــــــــٗ *

. رٛٔظ

اٌؾشص ػٍٝ ِٕبػخ اٌٛؽٓ *

. ٚاعزمالٌٗ

اؽزشاَ اٌؾش٠بد ٚاٌؾمــٛق *

ٚاٌٛاعجبد اٌّؼّٛٔــــــــــخ 

. ثبٌمبْٔٛ

رض١ّٓ اٌزالصَ ث١ٓ اٌؾش٠ـــخ *

. ٚاٌّغؤ١ٌٚخ

إدسان أ١ّ٘خ اٌّؤعغــــبد *

. اٌؼ١ِّٛخ

 

 

ٖ ـــــــــٜ ٚؽٓرض١ّٓ أزّبئٗ إي*

 .رٛٔظ
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: ـــــخــاٌؾ١بح اٌّذسعٟ ←

 .اٌذساعخ -

 

٠ذسن اٌّزؼٍُ أْ اٌّذسعـــخ 

 .فؼبء ٌٍؾ١بح اٌّذسع١خ

 

. ِؼشفخ اٌّٛػـــــــــــــٛع*

ؽشػ أعئٍخ ٌفٙـــــــــــــــُ *

. اٌّٛػٛع

اد ــــــــــــاخز١بس اٌّؼٍَٛ*

. إٌّبعجخ

 

 

 .رؾذ٠ذ إشىب١ٌخ اٌّٛػـــــــٛع*
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 .إٌٛادٞ ٚاألٔشطـــــخ ←

 

٠ؼذد اٌّزؼٍُ األٔشطــــــــــخ 

سح ـــــــــــــٚإٌٛادٞ اٌّزٛف

 .فــــــــٟ اٌّذسعخ

 

رؾذ٠ذ اٌظشٚف اٌّؾ١طــــخ *

. ثبٌّٛػٛع

سثؾ اٌظٍخ ث١ٓ اٌّؼط١ــبد *

. ٚاٌٛالغ

 

 

رؾ١ًٍ اٌّظبٌؼ اٌّشرجطـــــــخ *

 .ثبٌّٛػٛع
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.ــخ إدِبع١ــــــخ ِزظٍــــــخ ثبٌطفــــــً فــــــٟ اٌّذسعـــخإٔغـــــبص ٚػؼ١ــــ  

 
 

 

 إدِبط
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 اٌّؼب١٠ش

 

.فُٙ اٌٛػؼ١ــــــــــــــــــــخ: 1ِؼـ   

.رؾ١ًٍ اٌٛػؼ١ـــــــــــــــــخ: 2ِؼـ   

.رم١١ُ اٌّٛالف ٚاٌغٍٛوبد: 3ِؼـ   

.رمذ٠ُ ؽٍٛي ٚثذائــــــــــــً: 4ِؼـ   

 

 

 األداء إٌّزظش

 
:ٔغــض اٌّزؼٍـُ ِشبس٠ــغ ِــٓ أعــً ؽـً ٚػؼ١ـبد ِشىـً ِزظٍـخ ثــٞ  

  اٌزؼب٠ـــش ِـــغ اٌّغّٛػـــخ فـــٟ اٌّذسعـــخ. 
 

 

 رم١١ُ

9 

.ٚػؼ١ـــــبد دػـــــُ ٚػـــــالط رجٕـــــٝ فٟ ػـــــٛء ٔزبئـــــظ اٌزم١١ـــــُ  

 
دػُ 

 ٚػالط
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:مدرستـــً بٌتـــً: ـروعالمشــــ  
حملــة توعٌــة لترشٌد استهالك المــاء والكهربــاء فــً المدرســة   



ــــدد3تخطيط الفترة عـ  
لمحتويـــات ا أىــداف الحصــص  األىــداف المميــزة  مكونــات الكفايــة  الفترة  الحصص 

: رموز الوطـــــن ←
عمم البــــــالد  -
 شعار الجميوريـــة -

. النشيد الوطني الرسمي -
 .العممة الوطنيــــة -

يتعرف المتعمم بعض رموز 
الوطن عمم البـالد، النشيد 
الوطني الرسمـي، شعار 

لجميورية، العممة ا
 ...الوطنية

. معرفة ىذه القيم والمبادئ**
تحديد الصالت بين المواطنة *

. والمدنية وحقوق اإلنسان
اكتساب السموكات والمواقف *

النابعة من ىذه القيـــــم 
. والمبادئ

 

تممك القيم والمبـادئ *
الخاصة بالمواطنـــة 
والمدنية وحقـــوق 

.  اإلنسان

ـــي
جــــــ

مني
ــم 
ــــــــ
تعمــ

 

1 

:  المجال الجغرافي لموطن ←
. المجال البــري -
. المجال البحــري -
. المجال الجــوي -
 .الخيرات الطبيعيـة -

يعدد المتعمم مقومـــات 
المجال البــري، : الوطن

المجال البحري، المجــال 
 .الجوي، الخيرات الطبيعية

 معرفة أنواع المشاركـــة*
. ومظاىرىا

تحديد مواقع ومجـــاالت *
ممارسة المشاركة في الحياة 

. العامة
المشاركة االيجابية فـــي *

. الحياة العامة
 

المشاركة التنشيطيـة *
 .في الحياة العامة

2 

التقسيــــم اإلداري  ←
: والترابـــــي

يذكر المتعمم أىم مبـررات 
 .التقسيم الترابي

المشاركة االيجابية فـــي *
. أنشطة مع اآلخرين

إدراك أىمية التنظيـم *
القانوني لمحيــــاة 

 3 



العمـــــادة  -
المعتمديــــة  -
الواليــــــة  -
األحيـــــاء  -
 لقرية والمدينـةا -

معرفة القوانين والقواعــد *
 .المنظمة لمحياة العامة

 .االجتماعية

التقسيــــم اإلداري  ←
 .والترابـــي

م انتمـــاءه يحدد المتعل
اإلداري من العمادة إلــى 

 .المعتمدية فالوالية

احترام الحريات والحقـوق *
والواجبات المضمونــــة 

. بالقانون
تثمين التالزم بين الحريـة *

. والمسؤولية
إدراك أىمية المؤسســات *

 .العمومية

 4 

حقوق المتساكنيـــن  ←
 .وواجباتيـــم

يحدد المتعمم حقــــوق 
 .اكنين وواجباتيمالمتس

. معرفة الموضـــــوع*
. طرح أسئمة لفيم الموضوع*
 .اختيار المعمومات المناسبة*

تحديد إشكاليــــة *
 . الموضوع

 5 

اص ــيميز المتعمم بين الممك الخ .الممكيــــة ←
 .والممك العام

مقارنة مختمف المواقف ذات الصمة *
 .بالموضوع

 6  .تقييم أبعاد الموضوع*

يحدد المتعمم طرق الدفاع  .دفاع عن الوطـــنال ←
 .عن الوطن

. فـتحديد انعكاسات كل موقـ*
 .نقد المواقف المختمفة*
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دفع الضرائـــــب  ←
 .واألداءات

يدرك المتعمم أن دفـــع 
الضرائب واألداءات يعـود 

بالنفع عمى الفـــــرد 
 .والمجموعة

تحديد الظروف المحيطــة *
. بالموضوع

الصمة بين المعطيـات ربط *
 .والواقع

تحميل المصالـــح *
 .المرتبطة بالموضوع

8 

يحدد المتعمم السموكــات  .آداب استعمال الطريق ←
المناسبة عند استعمــال 

 .الطريق

بناء البرىنة المتماسكــة *
. لمدفاع عن الموقف

 .تنسيب الحكم المتخـــذ*

بناء حكم نسبي متعمق *
 .بالموضوع

9 

ـــخ ثبٌطفــــً ٚاٌٛؽــــٓــخ ِزظٍـــــــخ إدِبع١ـــــبص ٚػؼ١ـــــإٔغـ  10 إدماج 

 اٌّؼب١٠ش

.فُٙ اٌٛػؼ١ـــــــــــــــــــخ: 1ِؼـ   

.رؾ١ًٍ اٌٛػؼ١ــــــــــــــــخ: 2ِؼـ   

.رم١١ُ اٌّٛالف ٚاٌغٍٛوبد: 3ِؼـ   

 .     رمذ٠ُ ؽٍٛي ٚثذائـــــــــــً: 4ِؼـ 

 األداء إٌّزظش
:ص اٌّزؼٍــُ ِشبس٠ــغ ِــٓ أعــً ؽــً ٚػؼ١ــبد ِشىــً ِزظٍــخ ثــ٠ٕغــ  

  التعايـــش مـــع المجموعـــة فـــي الوطــــن 

 11 تقييم

.ٚػؼ١ـــــبد دػـــــُ ٚػـــــالط رجٕـــــٝ فٟ ػـــــٛء ٔزبئـــــظ اٌزم١١ـــــُ دعم  
 وعالج
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: تعــــرف علــــى جهتــــً:المشـــروع
   ـة للتعرٌـف بمتحـف أو بمعلـم أثـري بالجهـةويإنتـاج مط

 



 

 
 

 
 

. عليهج  لشتصية  لمطبية   النتمجء  لحضجري  اتجاجت   اتجا  م اق  تصلة بجلقيم  لمرجعية  لتن اتبىاتبن  : وفب٠خ اٌّغبي* 
. اال ة  لسمرة  لقرآنية  امثل  عجنيهج :وفب٠خ اٌٙذٞ اٌمشآٟٔ* 
 لتدليل على  لمعجنن   لمفـجايم  إلسال ية   إلفصجح عن عقيدة    :وفب٠خ اٌؼم١ذح* 
.   لكتب  لسمج ية إليمجن بجا   لرسمو     
. امظيق  لمعجنن   لقيم  إلسال ية فن  م اق سلمكية  م فقة لهج :وفب٠خ األخالق* 
. أد ء  لفر ئض  فق أحكج هج :وفب٠خ اٌؼجبداد* 
  

 

 

ـة  ــــة إسال يــــاربيـ



ــــدد 1عـــ فترةتخطيط ال
اٌّؾز٠ٛبد أ٘ذاف اٌؾظض ِىٛٔبد اٌىفب٠خ اٌفزشح األٔشطخ اٌؾظض 
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ـــ
ـــ

ـــ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

َ عٛسح ــــــــــــــــــــ٠زٍٛ اٌّزؼً

وبٍِخ رالٚح " ــشٚطـــــاٌجــــــ"

ع١ٍّخ ِٓ اٌّظؾـف ٠ٚزؼشف 

. اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ

ــــــشٚط عٛسح اٌجـــــــــــــــــ* 

رٛظ١ف اٌّؼبٟٔ ٚاٌم١ُ *أخالق 

اإلعال١ِــخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ 

. داٌخ ػٍٝ ا٢داة فٟ اٌج١ذ

٠ؾذد اٌّزؼٍُ أٚعٗ اٌشفــــــــــك *

 24ٚ  23ثبٌٛاٌذ٠ٓ ٠ٚزٍٛ ا٠٢ز١ٓ 

ِٓ عٛسح اإلعشاء رالٚح 

. ع١ٍّــــخ ٚفٟ خشٛع

. اٌشفك فٟ ِؼبٍِخ اٌٛاٌذ٠ــــــٓ*

ْ عـــٛسح َ 24ٚ  23ا٠٢زبْ * 

. اإلعشاء

 

 

2 

٘ذٞ 

 لشآٟٔ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

 ٠1زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِـــــٓ *

ِٓ عٛسح اٌجشٚط  8إٌٝ 

. رــــــالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع

 عٛسح اٌجـــــــــــــــــــــــشٚط* 

ٞ ٚاٌم١ُ ــــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ* أخالق

ِٛالف عٍٛو١خ ٞ ـــاإلعال١ِــخ ف

. داٌخ ػٍٝ ا٢داة فٟ اٌج١ذ

عٍٛوبد رجــــشص  ٠3زوش اٌّزؼٍُ *

س ٠ٚذػُ ــــــــــــف١ٙب آداة اٌؾذٞ

. ِٛلفــــٗ ثغشد ؽذ٠ش ِٕبعت

آداة اٌؾذ٠ــــــــــــــــــــــــــش *

 

 

 

 

3 

٘ذٞ 

 لشآٟٔ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

 1ا٠٢بد ِٓ َ ـــــــــ٠زٍٛ اٌّزؼً*

سٚط ــــِٓ عٛسح اٌت 16إٌـــــٝ 

رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع ٠ٚؾذد 

. اٌم١ُ اٌـــٛاسدح ثٙـــب

 عٛسح اٌجـــــــــــــــــــــــشٚط* 

ـــُ ــــاٌزذ١ًٌ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ ٚاٌّفب١٘ـــ*ػم١ذح 

ــــً ـــــاإلعال١ِخ اػزّبدا ػٍٝ اٌزؤِـــــ

ـــــذح ــــــٚاٌزفى١ش ثبإلفظبػ ػٓ ػم١ــــ

 .اإل٠ّبْ ثبهلل

٠زوش اٌّزؼٍُ صالصخ ِظب٘ش رذػـُ *

ٖ ٠ٚزٍٛ ـــــــــــإ٠ّبٔٗ ثٛؽذا١ٔخ اًٌ

 .خشٛعا٠٢ـــبد رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ 

اإل٠ّبْ ثٛؽذا١ٔخ اٌٍــــــــــــــٗ *

 8عٛسح آي ػّشاْ ا٠٢ـــــــــخ *



 

 

4 

٘ذٞ 

 لشآٟٔ

ـــ
ـــ

غـ
ٙ
ِٕ

 ُ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ؼٍـ
ر

 ٟ
ـــ

ــ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

٠غزظٙش اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِـــــٓ *

ِٓ عٛسح اٌجشٚط  22إٌٝ  1

. ٠ٚؾــذد اٌم١ُ اٌٛاسدح ثٙب

 عٛسح اٌجـــــــــــــــــــــــشٚط* 

اٌزذ١ًٌ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ * ػم١ذح

ٚاٌّفب١٘ــــــُ اإلعال١ِخ اػزّبدا 

فى١ش ػٍٝ اٌزؤِـــــــــً ٚاٌذ

ثبإلفظبػ ػٓ ػم١ــــــــذح اإل٠ّبْ 

 .ثبهلل

٠زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد رالٚح *

ع١ٍّــخ ٚفٟ خشٛع ٠غزذي ثٙب 

. ػٍٝ ٔظش هللا ٌٍّؤ١ِٕٓ

اإل٠ّبْ ثٛؽذا١ٔخ اٌٍــــــــــــــٗ *

عٛسح اإلخـــــــــــــــــــــالص *

 

 

5 

٘ذٞ 

 لشآٟٔ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

.  فٟ خشٛع

رظٙش اٌّزؼٍُ وبًِ عــــــٛسح ٠ظ*

اٌجشٚط فٟ خشٛع ٠ٚؾذد 

. اٌم١ـــــُ اٌٛاسدح ثٙب

 عٛسح اٌجـــــــــــــــــــــــشٚط* 

أداء اٌٛػٛء ٚفك *ػجبداد 

. أؽىبِـــــــــــٗ

٠ؤدٞ اٌّزؼٍُ اٌٛػٛء ٠ٚزؼـشف *

. فشائؼٗ ٚعٕٕٗ

اٌٛػــــــــــــــــــــــــــــــــٛء *

ـــــــــــــــٛء ٔٛالغ اٌٛػـــــ*

6  

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

 

أخالق 

 

 

 

 

 

 

ػم١ذح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دِـــــبطإ

األ٘ذاف ا١ٌّّضح 
. ٠زٍــــٛ اٌغــــٛس رــــالٚح ع١ٍّخ فٟ خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع ←

. ــــــــــــــــــٛسح٠غزغٍـــٟ اٌّؼٕــــٝ اإلعّبٌــــٟ ٌٍغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

. ٠ؾـــذد اٌّزؼٍـــُ أٚعـــــٗ اٌشفــــك ثبٌٛاٌذ٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٓ ←

. ِـــٓ عـــٛسح اإلعـــشاء رــــالٚح ع١ٍّـــخ ٚفـــٟ خشـــــــــــٛع 24ٚ ٠23زٍـــٛا ا٠٢ز١ـــٓ  -

 .ــــُ آداة اٌؾـــذ٠ش ٠ٚؼجـــش ػٕٙـــب ثبٌغٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛن٠ؾـــذد اٌّزؼً -

." ِٓ وبْ ٠ؤِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢خش ف١ٍمً خ١شا أٚ ١ٌغىذ: "٠غشد اٌؾذ٠ض١ٓ إٌج١٠ٛٓ اٌشش٠ف١ٓ  -

 (اٌش١خـــبْ)

. ـــبسٞاٌجخــــــــــــــ" سؽـــُ اٌٍــــٗ اِشئ أطٍــــؼ ٌغبٔــــٗ"

 

. ٠فظــــؼ اٌّزؼٍــــُ ػــــٓ ٚؽذا١ٔــــخ اٌٍــــــــــــــــــــــــــــٗ ←

. ِٓ عٛسح آي ػّشاْ رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع ٠8زٍٛ ا٠٢خ  -

 .٠زٍــــٛ عــــٛسح اإلخــــالص رــــالٚح ع١ٍّـــخ ٚفــــٟ خشــــٛع -



 

 ػجبداد

 .ــــٟ خشـــٛع٠زٍـــٛ عــــٛسح اإلخــــالص رــــالٚح ع١ٍّـــــخ ٚف -

 

. ٠ــــؤدٞ اٌٛػـــٛء ٠ٚزؼـــشف ٔٛالؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗ ←

 

٘ـــذٞ  7

لشآٔـــٟ 

أخــالق 

ػم١ـــذح 

 ػجبداد

 

 

 

رم١١ــــــــُ 

 األداء إٌّزظش

٠غزذي اٌّزؼٍُ ػّٓ ٚػؼ١بد رؼشع ػ١ٍٗ ثغٛسح اٌجشٚط ٚآ٠بد *

: رغجخ ػٍـــٝلشآ١ٔخ ٚأؽبد٠ش ٔج٠ٛخ شش٠فخ ِه

 ٗاإل٠ّـــبْ ثٛؽذا١ٔـــخ اٌٍـــــــــــــــــــــــ .

  اٌشفك فٟ ِؼبٍِخ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚآداة اٌؾذ٠ش 

. ٠ـــؤدٞ اٌٛػـــٛء ٚفـــك أؽىبِـــــــــــــٗ -

 اٌّؼب١٠ش

. ٠فُٙ اٌٛػؼ١ــــــــــــــخ: 1ِؼــ

. ٠ؾًٍ اٌٛػؼ١ـــــــــــــخ: 2ِؼـ 

. ـــــخ٠ؤدٞ اٌفش٠ؼــــــــ: 3ِؼـ 

٠م١ُ اٌّٛالف : 4ِؼـ 

. ٚاٌغٍٛوبد

دػُ   8

 ٚػالط

. ــبـــــخ إ١ٌٙـــــٞ ؽبعــــــُ فــــــــٓ ٘ــــــــُ ٌّــــــالط أٚ دػــــــــخ ػــــــــــبص أٔشطــــإٔغــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ــــدد2عـــ فترةتخطيط ال
اٌّؾز٠ٛبد طض أ٘ذاف اٌؼِىٛٔبد اٌىفب٠خ اٌفزشح األٔشطخ اٌؾظض 
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لشآٟٔ 
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رؼ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

" اقــــاالٔشك"٠زٍٛ اٌّزؼٍُ عٛسح *

وبٍِخ رالٚح ع١ٍّخ ِٓ اٌّظؾف 

. إلعّب٠ٌٟٚزؼــشف اٌّؼٕٝ ا

. عٛسح االٔشمــــــــــــــــبق*

رٛظ١ف اٌّؼبٟٔ ٚاٌم١ُ اإلعال١ِخ *أخالق 

فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ ػٍٝ 

. ا٢داة فٟ اٌج١ذ

٠ؼذد اٌّزؼٍُ ٔزبئظ إوشاَ اٌؼ١ـــف *

. ٠ٚغشد اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌشش٠ـــــــف

إوشاَ اٌؼ١ــــــــــــــــــــف *

 (ػ١فٗ...ِٓ وبْ)اٌؾذ٠ش * 

اسٞ ِٚغٍُ اٌجخ

 

 

2 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

 6إٌٝ  ٠1زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

ِٓ عٛسح االٔشمبق رالٚح ع١ٍّخ 

. ٚفــــــٟ خشٛع

. عٛسح االٔشمـــــــــــــــــبق*

رٛظ١ف اٌّؼبٟٔ ٚاٌم١ُ *أخالق 

اإلعال١ِــخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ 

داٌخ ػٍٝ ا٢داة فٟ 

. اٌّذسعخ/اٌج١ذ

٠ؾذد اٌّزؼٍُ فٛائذ اٌؼًّ ٚاٌغذ فٟ *

ِٓ عــــــٛسح  9اٌذساعخ ٠ٚزٍٛ ا٠٢خ 

. اٌضِش

. االعزٙبد فٟ اٌذساعـــــــــخ*

ِٓ عٛسح  9ا٠٢خ *

. اٌضِــــش

 

 

3 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 15إٌٝ  ٠7زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

اق رالٚح ع١ٍّخ ِٓ عٛسح االٔشك

. ٚفٟ خشٛع

عٛسح االٔشمــــــــــــــــــبق *

اٌزذ١ًٌ ػٍٝ اٌّؼبٟٔ *ػم١ذح 

ٚاٌّفب١٘ــــــُ اإلعال١ِخ اػزّبدا 

ػٍٝ اٌزؤِـــــــــً ٚاٌزفى١ش 

ثبإلفظبػ ػٓ ػم١ــــــــذح اإل٠ّبْ 

. ثبٌشعً

٠زوش اٌّزؼٍُ ثؼغ اٌشعً ٠ٚزٍــــٛ *

ٚح ِٓ عٛسح اٌشٛسٜ رـــال 13ا٠٢خ 

. ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع

ِٓ عــــــــــــٛسح  13ا٠٢خ *

. اٌشــــٛسٜ

٘ذٞ  

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 25إٌٝ  ٠16زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

ِٓ عٛسح االٔشمبق رالٚح ع١ٍّخ 

. ٚفٟ خشٛع

. عٛسح االٔشمـــــــــــــــــبق*



٠ؤدٞ اٌّزؼٍُ اٌظٍٛاد اٌخّــــظ *. ــــــــــٙبأداء اٌظالح ٚفك أؽىبِـ* ػجبداد  4

. ٚفك أؽىبِٙب

. اٌظٍٛاد اٌخّــــــــــــظ*

 

 

5 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

٠غزظٙش اٌّزؼٍُ وبًِ عـــــــــٛسح *

االٔشمبق فٟ خشٛع ٠ٚؾذد اٌم١ــــــُ 

. اٌٛاسدح ثٙـــب

. ـبقعٛسح االٔشمــــــــــــــ*

. ِجطالد اٌظــــــــــــالح*. ٠ؾذد اٌّزؼٍُ ِجطالد اٌظالح*. أداء اٌظالح ٚفك أؽىبِٙــــــــــب*ػجبداد 

٘ذٞ  6

لشآٟٔ 

 

 

 

أخالق 

 

 

 

 

ػم١ذح 

 

 

ػجبداد 

ِـ
إد

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ
ط 

ــب
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـ

 األ٘ذاف ا١ٌّّضح

. سح اٌمشآ١ٔـــخ فـــٟ خشــــٛع٠زٍـــٛ اٌغـــٛ ←

. ٠غزغٍٟ اٌّؼبٟٔ اإلعّب١ٌخ ٌٍغٛسح اٌمشآ١ٔخ ٠ٚغزشٙذ ثٙب ػٕذ اٌؾبعخ -

 .٠زّضً ِغًّ ِؼبٟٔ اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ ٠ٚغزشٙذ ثٙب ػٕذ اٌؾبعــــــــــخ -

 

. ٠ؼــــذد ٔزبئـــظ إوـــشاَ اٌؼ١ـــــــــــــــف ←

"  آِْ وـــــــــ. "٠غشد اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌشش٠ف

. ٠ؾـــذد فٛائـــذ اٌؼّــــً ٚاٌغـــذ فـــٟ اٌذساعـــخ

. ِـــٓ عـــٛسح اٌضِـــش رـــالٚح ع١ٍّـــخ ٚفـــٟ خشـــٛع ٠9زٍـــٛ ا٠٢ـــخ 

 

. ٠زؼـــشف ثؼـــغ اٌشعـــــــــــــــــــــــــــً ←

. ـٟ خشــــٛعِـــٓ عـــٛسح اٌشـــٛسٜ رــــالٚح ع١ٍّــــخ ٚفــ ٠13زٍـــٛ ا٠٢ـــخ 

 

. ٠ؤدٞ اٌّزؼٍُ اٌظٍٛاد اٌخّظ ←

. ٠ؾذد ِجطالد اٌظالح

 

  

 

 



 

 

7 

 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

أخالق 

ػم١ذح 

ػجبداد 

 

 ُ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
١ـ
 األداء إٌّزظشرم

٠غزذي اٌّزؼٍُ ػّٓ ٚػؼ١بد رؼشع ػ١ٍٗ ثغٛسح االٔشمبق ٚآ٠بد *

: ـــــٝلشآ١ٔخ ٚأؽبد٠ش ٔج٠ٛخ شش٠فخ ِىزغجخ ػٍــــــ

 ًاٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ اٌشعــــــــــــــــــــــــ .

 إوشاَ اٌؼ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف. 

 االعزٙبد فٟ اٌذساعـــــــــــــــــــــــــــــــــخ. 

. ٠ؤدٞ اٌظٍٛاد اٌخّظ ٠ٚؾذد ِجطالرٙـــــــــــــب

 اٌّؼب١٠ش

. ٠فُٙ اٌٛػؼ١ــــــــــــــخ: 1ِؼــ

. ٠ؾًٍ اٌٛػؼ١ـــــــــــــخ: 2ِؼـ 

. ٠ؤدٞ اٌفش٠ؼــــــــــــــخ: 3ِؼـ 

. ٠م١ُ اٌّٛالف ٚاٌغٍٛوبد: 4ِؼـ 

دػُ  8

ٚػالط 

دػُ 

 ٚػالط

 .اـــــخ إ١ٌٙــــٞ ؽبعـــــَ فــــــــــٓ ٘ــــــــُ ٌّــــــــالط أٚ دعـــــخ ػـــــبص أٔشطــــإٔغــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــدد 3عـــ فترةتخطيط ال
اٌّؾز٠ٛبد أ٘ذاف اٌؾظض ِىٛٔبد اٌىفب٠خ اٌفزشح األٔشطخ اٌؾظض 

 

 

1 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

 ٟ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

غـ
ٙ
ِٕ

 ُ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ٍــ
رؼ

ٚس ــــــــــــــــاٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍظ*

. اٌمشآ١ٔـــخ فٟ خشٛع

 

ٌُ عٛسح ــــــــــــــــ٠زٍٛ اٌّزغ*

ح رالٚح ـــــــوبًِ" اٌّطففـ١ٓ"

ع١ٍّخ ِٓ اٌّظؾف ٠ٚزؼشف 

. اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ

. عٛسح اٌّطفف١ــــــــــــــــــــــٓ* 

ٞ ٚاٌم١ُ ـــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ*أخالق 

اإلعال١ِخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ 

. ػٍـــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّذسعخ

وش اٌّزؼٍُ ؽشق اٌّؾبفظــخ ٠ز*

ػٍٝ ِّزٍىبد اٌّذسعخ 

ِٓ عٛسح  ٠ٚ77زــٍـــٛ ا٠٢خ 

. اٌمظض

. اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِّزٍىبد اٌّذسعخ*

. 77عٛسح اٌمظض ا٠٢خ *

 

 

 

2 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

ِخ ٌٍغٛس ـــــــــــــــاٌزالٚح اٌغٍٟ*

. اٌمشآ١ٔــــخ فٟ خشٛع

 

إٌــٝ  ٠1زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

ِطفف١ٓ ِٓ عٛسح اي 6

. رــــــالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع

. عٛسح اٌّطفف١ــــــــــــــــــــــــٓ* 

ٞ ٚاٌم١ُ ــــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ*أخالق 

اإلعال١ِخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ 

. ػٍـــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّذسعخ

اْ ــــــ٠ؼذد اٌّزؼٍُ فٛائذ إؽظ*

 1اٌظٓ ثبألطذلبء ٠ٚزٍٛ ا٠٢خ 

. سح اٌؾغشادِــــــٓ عٛ

. إؽغبْ اٌظٓ ثبألطذلــــــــــــــــبء*

 1عٛسح اٌؾغشاد ا٠٢خ *

 

 

3 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

ِخ ٌٍغٛس ــــــــــــــاٌزالٚح اٌغٍٟ*

. اٌمشآ١ٔــــخ فٟ خشٛع

 

ػٍٝ  ٠7زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

ِٓ عٛسح اٌّطفف١ٓ رـــالٚح  17

. ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع

. ـــــــــٓعٛسح اٌّطفف١ـــــــــــــــــــ*

ٜ اٌّؼبٟٔ ـــــــــــــــــــاٌزذ١ًٌ ػً*ػم١ذح 

ـــُ اإلعال١ِخ اػزّبدا ـــٚاٌّفب١٘ـ

ــً ٚاٌزفى١ش ـــــــــــػٍٝ اٌزؤِـــــ

ثبإلفظبػ ػٓ ػم١ـــــــذح اإل٠ّبْ 

. ثبٌىزت اٌغّب٠ٚخ

َ اٌىزت ــــــــــــ٠زؼشف اٌّزؼً*

 –اإلٔغ١ً  –اٌزٛساح )اٌغّب٠ٚخ 

 3ٚ  ٠ٚ2زٍٛ ا٠٢بد  (...اٌمشآْ

. ِــــــٓ عٛسح آي ػّشاْ 4ٚ 

اٌىزت اٌغّب٠ٚــــــــــــــــــــــــــخ *

 4-3-2: عٛسح آي ػّشاْ ا٠٢بد*

٘ذٞ  

لشآٟٔ 

ِخ ٌٍغٛس ـــــــــــــــاٌزالٚح اٌغٍٟ*

. اٌمشآ١ٔــــخ فٟ خشٛع

ْ ــــ٠غزظٙش اٌّزؼٍُ ا٠٢بد َ*

ْ عٛسح ــــــــــــَ 28إٌٝ  18

. عٛسح اٌّطفف١ــــــــــــــــــــــــــــٓ*



ِطفف١ـــــــٓ رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ اي 

. خشٛع

ٞ ٚاٌم١ُ ـــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ* أخالق  4

اإلعال١ِخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ 

. ػٍــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّغزّغ

٠زؼشف اٌّزؼٍُ فٛائذ لـــــــٛي *

ِــٓ  236اٌّؼشٚف ٠ٚزٍٛ ا٠٢خ 

ٚ  24لشح ٚا٠٢ز١ٓ عٛسح اٌت

ِٓ عٛسح إثشا١ُ٘ رالٚح  25

. ع١ٍّخ

. لٛي اٌّؼــــــــــــــــــــــــشٚف*

 236عٛسح اٌجمشح ا٠٢ــــــــــــخ *

  25ٚ  24عٛسح إثشا١ُ٘ ا٠٢زبْ *

 

 

 

5 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

ِخ ٌٍغٛسح ـــــــــــاٌزالٚح اٌغٍٟ*

. اٌمشآ١ٔــخ فٟ خشٛع

 

ٚسح ٠زٍٛ اٌّزؼٍُ وبًِ عـــــــــ*

اٌّطفف١ٓ رالٚح ع١ٍّخ 

ٚفــــــــٟ خشٛع ٠ٚغزغٍٟ 

. اٌّؼبٟٔ اٌٛاسدح ثٙب

. عٛسح اٌّطفف١ــــــــــــــــــــــــــٓ*

٠زؼشف اٌّزؼٍُ و١ف١خ لؼـــــبء *. أداء اٌظالح ٚفك أؽىبِٙــــــــب*ػجبداد 

. اٌظٍٛاد اٌفبئزخ

. لؼبء اٌفٛائـــــــــــــــــــــــــــــذ*

6  

 

ٞ ٘ذ

لشآٟٔ 

 

 

 

 

أخالق 

ط 
ــب

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ِـ
إد

األ٘ذاف ا١ٌّّضح 
. ٠غزظٙش اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ فٟ خشـــــــــــــٛع ←

 ٠زٍٛ اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ رالٚح ع١ٍّخ ٚٚاػ١ـــخ .

 ٠غزغٍٟ اٌّؼبٟٔ االعّب١ٌخ ٌٍغٛسح اٌمشآ١ٔــخ. 

 ـــــــــــــــــــــــب٠ؾذد اٌم١ُ اٌٛاسدح ثٙـــــــــ. 

 ٠زّضً ِغًّ ِؼبٟٔ اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ ٠ٚغزشٙذ ثٙب ػٕذ اٌؾبعخ. 

 

. ٠ؼجش اٌّزؼٍُ ػٓ ٚاعت اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّّزٍىبد اٌٛؽ١ٕـــــــــخ ←

 ٠فظؼ اٌّزؼٍُ ػٓ فٛائذ إؽغبْ اٌظٓ ثبٌٕـــــــــــــــــــــــــبط .

  خشـــــٛع ِٓ عٛسح اٌمظض رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ ٠77زً ا٠٢خ. 

 ٠زؼشف اصش اٌىٍّخ اٌط١جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ. 

 عٛسح  25ٚ  24ا٠٢زبْ  )(ِٓ عٛسح اٌجمشح 236ا٠٢خ ). ٠زٍٛ ا٠٢بد رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛع ِٓ

 (إثشا١ُ٘

٠زؼشف اٌّزؼٍُ اٌىزت اٌغّب٠ٚخ  ←

  

 

 

 

 

ػم١ذح 



 

 

ػجبداد 

  رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشٛعِٓ عٛسح آي ػّشاْ  4ٚ  3ٚ  ٠2زٍٛ ا٠٢بد .

 

٠مؼٟ اٌّزؼٍُ اٌظالح اٌفبئزخ  ←

 

األداء إٌّزظش  رم١١ـــُ  7
٠غزذي اٌّزؼٍُ ػّٓ ٚػؼ١بد رؼشع ػ١ٍٗ ثغٛسح اٌّطفف١ٓ *

: ٚآ٠بد لشآ١ٔخ ٚأؽبد٠ش ٔج٠ٛخ شش٠فخ ِىزغجخ ػٍٝ

 اٌىزت اٌغّب٠ٚـــــــــــــــــــــــــخ. 

  ٍِّٝزٍىبد اٌّذسعخاٌّؾبفظخ ػ. 

 إؽغبْ اٌظٓ ثبألطذلــــــــــــــبء. 

 لٛي اٌّؼــــــــــــــــــــــــــــشٚف. 

 لؼبء اٌفٛائــــــــــــــــــــــــــــذ .

 

اٌّؼب١٠ش 
. ٠فُٙ اٌٛػؼ١ــــــــــــــــخ: 1ِؼــ

. ٠ؾًٍ اٌٛػؼ١ـــــــــــــــخ: 2ِؼـ 

. ٠ؤدٞ اٌفش٠ؼـــــــــــــــخ: 3ِؼـ 

. ٠م١ُ اٌّٛالف ٚاٌغٍٛوبد: 4ػـ َ
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 ٚػالط

 .ـبـــــخ إ١ٌٙــــــــٟ ؽبعـــــُ فـــــٓ ٘ــــــُ ٌّــــــالط أٚ دػـــــخ ػــــــبص أٔشطـــــإٔغــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــدد 4عـــ فترةتخطيط ال
اٌّؾز٠ٛبد أ٘ذاف اٌؾظض ِىٛٔبد اٌىفب٠خ اٌفزشح األٔشطخ اٌؾظض 

 

 

1 

٘ذٞ 

غلشآٟٔ 
ر

 ٟ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
غــ

ٙ
ِٕ

 ُ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ٌـ

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

" االٔفطبس"َ عٛسحــــــــــ٠زٍٛ اٌّزؼً*

ْ اٌّظؾف ــــوبٍِــــخ رالٚح ع١ٍّخ َ

.  ٠ٚزؼـــــشف اٌّؼٕٝ اإلعّبٌٟ

. عٛسح االٔفطـــــــــــــــــبس*

ٞ ٚاٌم١ُ ــــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ*أخالق 

اإلعال١ِخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ 

. ػٍـــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّغزّغ

٠ّضً اٌّزؼٍُ ػٓ اٌزٛاػغ ثبٌغٍــــٛن *

ِــٓ  ٠ٚ63ؼذد ثؼغ فٛائذٖ ٠ٚزٍٛ ا٠٢خ 

. عٛسح اٌفشلبْ

ْ  اٌزٛاػغ عٛسح اٌفشلــــــــب*

 63ا٠٢خ 

 

 

2 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

ِـــــــٓ  8إٌٝ  ٠1زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ 

عٛسح االٔفطبس رالٚح ع١ٍّخ ٠ٚفظؼ 

.  ػٓ طفبد هللا رؼبٌٝ ٚدالئً لذسرٗ

عٛسح االٔفطـــــــــــــــــــــبس *

رٛظ١ف اٌّؼبٟٔ ٚاٌم١ُ *أخالق 

ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ  اإلعال١ِخ فٟ

. ػٍـــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّغزّغ

٠ؼذد اٌّزؼٍُ ثؼغ ِظب٘ش اإل٠ضبس ِـٓ *

ِٓ عٛسح  10خالي اٌغٍٛن ٠ٚزٍٛ ا٠٢خ 

. اٌؾشش

اإل٠ضــــــــــــــــــــــــــــــــبس *

 

 

3 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

 19ٜ إي ٠9زٍٛ اٌّزؼٍُ ا٠٢بد ِٓ *

ِـــٓ عٛسح االٔفطبس رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ 

خشٛع ٠ٚؼجش ػٓ ٚاعت اإلٔغبْ ٔؾٛ 

.  خبٌمٗ

. عٛسح االٔفطـــــــــــــــــــبس*

ٞ ٚاٌم١ُ ــــــــــــــرٛظ١ف اٌّؼبْ*أخالق 

اإلعال١ِخ فٟ ِٛالف عٍٛو١خ داٌخ 

. ػٍــــــــٝ ا٢داة فٟ اٌّغزّغ

ٞ ــــــ٠فظؼ اٌّزؼٍُ ػٓ أ١ّ٘خ اٌٍفخ ف*

س ــــــــــ٠ٚغشد اٌؾذٞ. ؽ١ـبح اٌّغّٛػخ

اٌّؤِٓ آٌف ِٚؤٌٛف ٚال خ١ش ف١ّٓ ال "

 أؽّذ" ف٠ؤٌــــــــف ٚال ٠ؤي

. األٌفخ ٚاالئزــــــــــــــــالف*

٘ذٞ  

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔخ *

. فٟ خشٛع

 

 19إٌٝ  1َ ا٠٢خ ِٓ ــــــــ٠زٍٛ اٌّزؼً*

ٔفطبس رالٚح ع١ٍّخ ـٓ عٛسح االــــِـــــ

ٚفٟ خشٛع 

. عٛسح االٔفطـــــــــــــــــــبس*

ؽىُ اٌضوـــــــــــــــــــــــــبح *اَ اٌضوبح ــــــــــــــ٠زؼشف اٌّزؼٍُ أؽه*. رؼشف أؽىبَ اٌضوـــــــــــــــــبح* ػجبداد  4



. ٚأٔٛاػٙـب

 

 

5 

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

اٌزالٚح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛس اٌمشآ١ٔــخ *

. ٚعفٟ خش

 

ي عٛسح االٔفطبس ـــــــ٠زٍٛ اٌّزؼٍُ وبَ*

ٞ خشٛع ٠ٚغزغٍٟ ــــــرالٚح ع١ٍّخ ٚف

. اٌّؼبٔــــــٟ اٌٛاسدح ثٙب

. عٛسح االٔفطـــــــــــــــــــبس*

عجخ ــــــ٠زوش اٌّزؼٍُ فٛائذ اٌضوبح ثبٌٓ*. رؼشف أؽىبَ اٌضوـــــــــــــــــبح*ػجبداد 

. إٌـــٝ اٌفشد ٚإٌٝ اٌّغزّغ

اح ٌٍفشد ــــــــــــــــفٛائذ اٌضن*

. ٚاٌّغزّغ

6  

٘ذٞ 

لشآٟٔ 

 

 

 

أخالق 

 

إ
ط

ــب
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ِــ

د
 

 األ٘ذاف ا١ٌّّضح

. ٠غزظٙش اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ فٟ خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــٛع ←

 ـــــــــــــــــــــــــــخ٠زٍٛ اٌغٛس اٌمشآ١ٔخ رالٚح ع١ٍّخ ٚٚاػ١ـــــ .

 ٠غزغٍٟ اٌّؼبٟٔ االعّب١ٌخ ٌٍغٛسح اٌمشآ١ٔـــــــــــــــــــــــــــــخ. 

 ٠ؾذد اٌم١ُ اٌٛاسدح ثٙـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. 

 ٠زّضً ِغًّ ِؼبٟٔ اٌغٛسح اٌمشآ١ٔخ ٠ٚغزشٙذ ثٙب ػٕذ اٌؾبعــخ. 

. َ ػٍٝ اٌزٛاػغ ثبٌغٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٛن٠ّضً اٌّزؼً ←

  عٛسح اٌفشلبْ رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشــــــــٛع ٠36زٍٛ اال٠خ ِٓ .

 ٠ؼجش اٌّزؼٍُ ػٓ ِآصش اال٠ضبس ٚفٛائذٖ االعزّبػ١ـــــــــــــــــــــخ. 

  عٛسح اٌؾشش رالٚح ع١ٍّخ ٚفٟ خشــــــــــٛع ٠10زٍٛ اال٠خ ِٓ. 

 ٠فظؼ ػٓ ا١ّ٘خ اٌٍفخ فٟ ؽ١بح اٌّغّٛػـــــــــــــــــــــــــــــــخ. 

 ٠غشد اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌشش٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف. 

. ٠زؼشف اٌّزؼٍُ أؽىبَ اٌضوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح ←

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح٠ؼذد اٌّزؼٍُ فٛائذ اٌضوــــ. 
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 األداء إٌّزظش

٠غزذي اٌّزؼٍُ ػّٓ ٚػؼ١بد رؼشع ػ١ٍٗ ثغٛسح االٔفطبس ٚآ٠بد *

: لشآ١ٔخ ٚأؽبد٠ش ٔج٠ٛخ شش٠فخ ِىزغجخ ػٍٝ

 اٌزٛاػغ 

 اال٠ضبس 

 األٌفخ ٚاالئزالف. 

. وبح٠زؼشف أؽىبَ اٌض*

 

 اٌّؼب١٠ش

. ٠فُٙ اٌٛػؼ١ـــــــــــــخ: 1ِؼــ

. ٠ؾًٍ اٌٛػؼ١ــــــــــــخ: 2ِؼـ 

. ٠ؤدٞ اٌفش٠ؼــــــــــــخ: 3ِؼـ 

٠م١ُ اٌّٛالف : 4ِؼـ 

ٚاٌغٍٛوبد 
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 ٚػالط

 .اـــــح إ١ٌٙــــٞ ؽبعــــــَ فــــــــٓ ٘ـــــــُ ٌّــــالط أٚ دػــــــخ ػـــــــبص أٔشطـــــإٔغــ

 

 

 



 
 

 


