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 مخّطط المداخلة

 اٌشؤ٠خ

 اٌخّطخ

اٌتّٛرٙبد 
خ ٌخّطخ  ِّ اٌؼب
 اٌتط٠ٛش

عّبد 
 اٌّتؼٍُّ

اٌّمبسثخ 
 ثبٌىفب٠بد

اٌتم٠ُٛ ٚفك 
اٌّمبسثخ 
 ثبٌىفب٠بد



 انشؤٌت

 ٌٍجحٛث اٌتشثٛٞ اٌّشوض ٠تطٍّغ

ّٞ  تط٠ٛش ئٔزبص ئٌٝ ٚاإلّٔبء  تشثٛ

 ّٟ  :٠شًّ ٔٛػ

 .إٌّب٘ذ اٌتشث٠ّٛخ•

 .ٔظبَ اٌتؼ١ٍُ•



 الخّطة

  خّطخ تط٠ٛش ػٍٝ اٌؼًّ رشٜ اإلطبس ٘زا ٚفٟ•

ّٞ  إٌٙٛض ٔبتٙب ثز١ّغ اٌتشثٛ ّٛ  ِٚزبالتٙب ِى

 ػ١ٍٙب أُطٍك اٌّغتّش ٌٍتط٠ٛش خّطخ اٌٝ ٌٍٛصٛي

 :أعُ

 ".انخطٌٕش يٍ انُٕٓض ئنى االًَاء انًسخذاوت خط  " 



ة للخط ة  -١ هات العام   التوج 

 سمات المتعل م - ٢

 المقاربة بالكفايات -٣

 التقويم وفق المقاربة بالكفايات -٤

 :  بعرضفي هذه الجلسة سوف نكتفي •



ت -1 ٓاث انؼاي   انخٕص 

   :أٔالا  

   :أْ ٌٍّتؼٍُّ ٠غّح ثشىً إٌّب٘ذ، ِحتٜٛ حششٍك

، ٠تؼٍُّ• ًّ  ،ٚأفضً ٚأػّك أشًّ ثٕٛػ١ّخ ٌٚىٓ أل

 ِغ أغزبِب   ،اإلثذاػ١ّخ لذساتٗ ت١ّٕخ ػٍٝ لبدسا   ٠صجح•

   ،االثذاع التصبد ِفَٙٛ ثشٚص

ّ٘ل   ٠صجح• ً   عٛق ٌتحذ٠ّبد ِإ  لذسح ٠تطٍّت ِتغ١ّش ػّ

   .ٚإٌّبفغخ اٌتى١ّف ػٍٝ



ٓاث  -1 تانخٕص   انؼاي 

ا     :راٍَا

 ٌٗ ٠غّح ثشىً اٌّتؼٍُّ ٠ّٛ٘خ ثٕبء فٟ انخٕاصٌ ػهى انخشذٌذ

 :اْ

•   ّّٟ  ٚاٌشل١ّّخ ٚاٌتىٌٕٛٛر١ّخ اٌؼ١ٍّّخ لذساتٗ ٠ٕ

  ٚاٌتٛاصً اإلٔغب١ّٔخ اٌؼٍَٛ ِزبي فٟ ٚلذساتٗ/

 ّٞ    ٚاٌفْٕٛ، اٌٍغٛ

  ٚأتّبئٗ اٌٍجٕب١ّٔخ ٠ّٛ٘تٗ أصبٌخ فٟ أغشاعٗ ٠ٚؼضص•

 ّٟ ّٟ  اٌؼشث  ٚاٌذ٠ّمشاط١ّخ اٌّٛاطٕخ ل١ُ فٟ ٚاٌّششل

   ٚاٌحّش٠خ،

 ٚاحتشاَ اٌشبٍِخ اإلٔغب١ّٔخ ل١ُ ػٍٝ أفتبحٗ ٠ٚؼّضص•

    .اإلٔغبْ حمٛق ِٓ ٚغ١شٖ اٌّختٍف ا٢خش

 



ٓاث  -1 تانخٕص   انؼاي 

   :رانزاا

َاث ث١ٓ اٌتٛاصْ ػٍٝ اٌتأو١ذ    ٕ  يك

  ح١بت١ّخ ٚضؼ١ّبد ضّٓ اٌىفب٠بد

 :اٌّغتٜٛ ػٍٝ ِؼبشخ،

-   ً  انًؼشف

-    ً  انٕصذاَ

   انًٓاسي   -



ت -1  انخٕصٓاث انؼاي 

  :سابؼاا

ّٛ  ػٍٝ اٌحشص  ػٕذ اٌّتىبًِ إٌّ

 :اٌّتؼٍُّ

-   ٕ ً   انفكشي   انًُ  ٔانزماف

ً   انًُٕ - ً   انؼالئم  ٔانٕصذاَ

  ً  ٔانُفس

 انضسذي   انًُٕ -

 



ٓاث  -1 تانخٕص   انؼاي 

 :خايساا

 اٌتم٠ُٛ أعظ ٚضغ ػٍٝ اٌتأو١ذ -

 األطش ٚضغ ِغ ثبٌتٛاصٞ ٚٔظبِٗ

 .اٌىفب٠بد ٚتط٠ٛش ٌٍّٕب٘ذ اٌّشرؼ١ّخ

 

 



ٓاث  -1 تانخٕص   انؼاي 

   أػلٖ، اٌّزوٛسح اٌشؤ٠خ ِٓ أطللب  

خ اٌتّٛرٙبد ئٌٝ ٚاعتٕبدا   ِّ  ٔمبشبد ٚثؼذ اٌؼب

 اٌمطبع ِغ ٚثبٌتؼبْٚ اٌّشوض، داخً ِطٌّٛخ

 اٌخبّص،

  ُّ  اٌتٟ اٌغّبد ِٓ ِزّٛػخ ػٍٝ اٌتٛافك ت

ّٟ  اٌّتؼٍُّ  ثٙب ٠ت١ّّض أْ ٔطّح    .اٌٍجٕبٔ

 اٌّغبئً، اٌّجذع، ٚإٌبشظ، اٌّجبدس ،اٌٍّتضَ 

، اٌجبحج ّٟ ّٟ  ٚإٌبلذ، اٌّتفّىش ٚاالعتمصبئ  اٌتؼبٚٔ

 ّٟ    .ٚاٌتشبسو



 سًاث انًخؼه ى -2

االنسانٌّة األبعاد 

 واالخاللٌّة
 االجتماعٌّةاألبعاد 

الفكرٌّة األبعاد 

 والثمافٌّة
 الوطنٌّةاألبعاد 

 األبعاد

 المتعلّمملمح 

 انًهخضو1.

  انًبادس ٔانُاشػ 2.

  انًبذع3.

  انًسائم4.

ً  /انباحذ5.  االسخمصائ

  ٔانُالذانًخفك ش 6.

.7  ً انخؼأَ

  ً  ٔانخشاسك

 انسًاث انًخماغؼت 



 األبعاد

 ملمح المتعلم
 األبعاد الفكرٌة والثمافٌة األبعاد االجتماعٌة األبعاد االنسانٌة واالخاللٌة األبعاد الوطنٌة

 . الملتزم الوالء لوطنه لبنان• الملتزم•

 .المحترم النتمائه العربً •

الملتزم المواد الدستورٌة •

 .وبالموانٌن واألنظمة 

المحافظ على موارد لبنان •

الوطنٌة الطبٌعٌة 

 .  واستثمارها بشكل متوازن

 .المحافظ على بٌئة وطنه •

 .المعتز بهوٌته اللبنانٌة •

 .المحترم لذاته والواثك بنفسه•

 .المحترم للحرٌات العامة •

 .  المحترم منظومة المٌم اإلنسانٌة •

 .المحترم شرعة حموق اإلنسان•

المحترم للمبادئ األخاللٌة، الدٌنٌة •

 .والمدنٌة

 .للمضاٌا اإلنسانٌة المحمة المناصر •

الممارس للمواعد البٌئٌة والصحٌة •

 .السلٌمة

الملتزم المضاٌا •

 .المجتمعٌة / اإلجتماعٌة

المحترم الروابط العائلٌة  •

 واألسرٌة

الممارس لمواعد التفاعل •

 .  اإلٌجابً والعٌش معا  

المحافظ على البٌئة •

 .الطبٌعٌة

المعتز باللغة العربٌة مكون ا •

ثمافٌ ا وطنٌ ا والمتمن لها 

 .والمادر على استخدامها

المحافظ على ثمافة مجتمعه •

. 

المحافظ على االصالة .•

 االجتماعٌة 

الملتزم ثمافة احترام •

 .  المانون 

  

 .المؤمن بلبنان وطن ا للحرٌة والدٌممراطٌة •

 .الملتزم مماومة التعدي على كرامة وطنه وسٌادته فكرٌا وثمافٌا وأخاللٌا وانسانٌا واجتماعٌا ودبلوماسٌا وعسكرٌا•

 .المحافظ على الذاكرة الجماعٌة والتراث الوطنً•

 .المتبنً لمفاهٌم التنمٌة المستدامة•

 . الواعً لواجباته الوطنٌة والمدنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة•

 .الملتزم اإلستهالن الرشٌد والمتوازن للموارد الطبٌعٌة الوطنٌة•

 .الملتزم تثمٌن الموارد الطبٌعٌة الوطنٌة•



 حشك م ْزِ انسًاث فً ٔلج الحك ٔػهٍّ، سٕف 

 ّ سي انًٕص   ٕ ً  نًط انًُٓش ػُذ صٍاغت انكفاٌاث األساس

َاحٓا  ٕ  .ٔيك

 ٔنكٍ أي كفاٌاث ؟

 



ا يغ انخحعٍشاث انضاسٌت نبذء ٔسشت    حطٌٕش انًُٓش،حضايُا

 بانكفاٌاث،انًشكض انخشبٕي  نهبحٕد ٔاالًَاء انًماسبت ٔبؼذ أٌ حبُ ى  

ت بانًشكض نٓزِ حى  انؼًم ظًٍ نضُت يصغ شة  ػهى بهٕسة سؤٌت خاص 

 .انًماسبت

انًؼٍُ ت آنج ئنٍّ أػًال انهضُت بؼط يا سُؼشض باخخصاس 

 .بانًٕظٕع



 انًماسبت بانكفاٌاث  -3

 انًٕاسد ِٓ ِزّٛػخ تٛظ١ف ِٓ انًخؼه ى تّّىٓ ٟ٘ اٌىفب٠خ•

ت ٌتٕف١ز يُذيش ثشىً  ً ًّ  أٔ ِشوجّخ أدائٍ ت يٓ  – ٔظؼٍ ت ح

 .يشكهت

   :اح١ٕٓ ِغت١٠ٛٓ ث١ٓ ثبٌىفب٠بد اٌّمبسثخ فٟ ١ّّٔض•

اٌّتمبطؼخ اٌىفب٠بد.   

اٌذساع١ّخ اٌّٛاد وفب٠بد. 

 



سسى يبس ػ نهُٓذست انًخٕل ؼت 
 نهًُٓش

اٌتم٠ُِٛإششاد   

 ِؼب١٠ش اٌتم٠ُٛ 

 اٌىفب٠بد اٌّتمبطؼخ

 اٌتؼٍُِّخشربد                                            عّبد اٌّتؼٍُّ

ٔبد /ِج١ٕبد ّٛ  اٌىفب٠بد اٌّتمبطؼخ ِى

ًّ ِٓ اٌّٛاد وفب٠بد  و  

ٔبد / ِج١ٕبد ّٛ ًّ ِٓ اٌّٛاد ِى وفب٠بد و  

 اٌتم٠ُٛ



 انًماسبت بانكفاٌاث -3

 انكفاٌاث انًخماغؼت -أ

 
خ اٌّظٍّخ "اٌح١بح وفب٠بد" ِٕٚٙب "اٌّتمبطؼخ اٌىفب٠بد" تشىً• ِّ  اٌتٟ اٌؼب

س فٟ اٌتشو١ض ِغ ٚػّٛد٠ب   أفم١ب   إٌّٙذ وبًِ تغطٟ   ٔانخُايً انخذس 

  ً ٓ ثّب انحهضَٔ ِّ  .انبُائٍ ت-االصخًاػٍ ت إٌظش٠ّخ خ١بس ِغ اٌتى١ّف ٠إ

 ِشتشوخ تؼ١ٍّّّخ لذساث ثبٌىفب٠بد، اٌّمبسثخ ِٓ اٌّغتٜٛ ٘زا ٠ٚغتذػٟ

 يضاالث بًخخهف انخؼه ى سبػ ئٌٝ تٙذف اٌذساع١ّخ اٌّٛاد ِختٍف ث١ٓ

 .انحٍاة

 



 انًماسبت بانكفاٌاث -3

 كفاٌاث انًٕاد انذساسٍ ت -ب

 
 ِزّٛػخ ِتشاثطخ ِٓ  تشّىً اٌىفب٠بد اٌذساع١ّخ•

 :خلي٠تُّ تٛظ١فٙب ِٓ  ٔانًٕالف ٔانًٓاساث انًؼاسف

  أدائٌّة مرّكبة مهّمات 

 أو   

 مرتبطة بالماد ة الدراسي ةمشكلة -وضعٌّة  . 

 



 انًماسبت بانكفاٌاث -3

 ئدياسٚ٘ىزا، تتضّٓ اٌّمبسثخ ثبٌىفب٠بد اٌّؼتّذح تطج١ك ِفَٙٛ 

 .  فٟ اٌّٛاد اٌّختٍفخ ٔاسخزًاسْااٌّىتغجبد 

ا فتزؼً اٌتؼٍُّ  ا  ْادفا ٓا ف كٍفٍ تٔحٛ ِؼشفخ  ٔيٕص  فٟ  انخصش 

، ٚضغ  ّٟ ّٟ أٚ فٟ ع١بق ٚالؼ ّٟ افتشاض ٚتحمّك ثبٌتبٌٟ ارتّبػ

ّٟ اٌشؤ٠خ اٌّتٛخبح ٌٍّٕٙذ   .اٌتؼ١ٍّ



 بانكفاٌاثانخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4

ّٞ  اٌّصطٍح فٟ اٌتم٠ُٛ،•   ِٓ سوٓ ،اٌتشثٛ
 ُّ  .خاٌتؼ١ٍّّّ /خاٌتؼ١ّ١ٍّ  خاٌؼ١ٍّّ  أسوبْ أ٘

 اٌتغز٠خ ضٛء فٟ ،ب٠ٚؼذٌّٙ أداء٘ب ٠ضجظ •
 .ف١ٙب اٌخًٍ ِٛاطٓ ٠ٚصّحح اٌشارؼخ،

 ِمذاس ٚػٍٝ ل١ّتٙب، ػٍٝ حىّب   ٠ٚصذس •
 ٚاٌّىتغجبد  ٚاٌىفب٠بد األ٘ذاف تحمّك

ح ّٛ    .ِٕٙب اٌّشر



 بانكفاٌاثانخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4

 اٌتؼ١ٍُ ػ١ٍّّخ ِٓ ٠تزّضأ ال رضء اٌتم٠ُٛ•

 ِٚؼب١٠ش ِإششاد ئٌٝ ٠غتٕذ .ٚاٌتؼٍُّ

 اٌتؼ١ّ١ٍّخ اٌّٛادّ  ِٓ وً ثىفب٠بد خبّصخ

 .اٌتؼ١ٍُ ِشاحً تٕبِٟ تشاػٟ

ة ٔشايهت َاشطت ػ١ٍّّخ ٚ٘ٛ•  .ٔيسخًش 



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

ػخ، اسخشاحٍضٍ اث اٌتم٠ُٛ ٠تطٍّت ّٛ  تؼتّذ ِٕ

 :ػٍٝ

    ،ِتؼذّدح تم٠ُٛ ٔأدٔاث حمٍُ اث•

 تشاػٟ ٚح١بت١ّخ تشث٠ّٛخ ٔظؼٍ اث•

 .اٌّتّب٠ض ٚاٌتؼٍُّ تؼذّدحاٌّ اٌزوبءاد

 



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

 اسخشاحٍضٍ اث وزٌه، اٌتم٠ُٛ ٠ٚتطٍّت

ػخ، ّٛ  :فٟ تغُٙ ِٕ

  ِٚىبِٓ اٌمٛح ٔمبط كشف •
   اٌضؼف،

م ححسٍٍ•  اٌتشثٛٞ انخذخ 
 اٌؼ١ٍّّخ ٌتص٠ٛت
 خلي ِٓ اٌتؼ١ٍّّّخ/اٌتؼ١ّ١ٍّخ
 ٌّؼبٌزخ دل١ك دػُ ٔظبَ

 .اٌخغشاد ٚعذّ  اٌصؼٛثبد



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

 أْذاف انخمٌٕى -أ

 :٠ٙذف اٌتم٠ُٛ ئٌٝ

 ثٕبء اٌتؼٍُّ، •

 ل١بط تحم١ك اٌىفب٠بد،•

 تحغ١ٓ ا٢داء، •

 .  اٌمشاس إٌّبعتاتّخبر •



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

 أْذاف انخمٌٕى -أ

 اوتغبة ِذٜ ل١بط ػٍٝ اٌتم٠ُٛ ٠ؼتّذ•

  ِغتٜٛ ػٍٝ اٌّتٛلّؼخ ٌٍىفب٠بد اٌّتؼٍُّ

 .ٔانًٕالف ٔانًٓاساث انًؼاسف

 ٌٍحىُ ٚح١ذا   ِإششا   اٌؼلِخ تشىً ال•

 .اٌمشاس ٚاتّخبر



 بؼط إَٔاع انخمٌٕى ٔٔظائفّ -ب 

ً   انخمٌٕى انخمشٌشي   ً   انخمٌٕى انزاح انخمٌٕى  انخمٌٕى انخكٌُٕ

  ً  انخشخٍص

 يخى؟ لبم انخؼه ى خالل انخؼه ى خالل انخؼه ى انخؼه ى بؼذ

 االخخٍاس

 اإلشٓاد

 االسخمالنٍ ت

 األخطاء  سصذ

 االسخمالنٍ ت

 انخؼه ى

 انخُبإ

 انخشخٍص

انغاٌت 

 االصخًاػٍ ت

ً   اح خار لشاس  بُاء انخؼه ى انخؼه ى انزاح

 ظبػ األداء

 اكخشاف انزغشاث

 انخٕصٍّ

 انٓذف

انؼًهٍ ت  انًخؼه ى انُخٍضت

ٍ  /انخؼهًٍٍ ت انخؼهً 

 ة

 انًحٕس انًخؼه ى



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

 اجراءات التموٌم -ج

َ  اصشاءاث انخمٌٕى• ّٛ ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌتٟ ٠تّجؼٙب اٌّم

أ٘ذاف تحمّك ِٓ أرً اٌتّٛصً ئٌٝ اٌحىُ ػٍٝ 

لشاس فٟ تٛر١ٗ التّخبر ػ١ٍّّخ اٌتم٠ُٛ ٚاٌتحض١ش 

 .ػ١ٍّّخ اٌتؼٍُّ أٚ ضجطٙب أٚ ئػطبء شٙبدح ٌٍّتؼٍُّ



انخمٌٕى ٔفك انًماسبت  -4
 بانكفاٌاث

 اجراءات التموٌم -ج

ً   اإلصشاء  ً ً   أٔ انك ّّٓ اإلرشاء ٘ٛ انضًؼ  ٚتحذ٠ذ اٌم١بط اٌّتض

   .اٌؼلِخ

، اإلصشاء  ً  ،إٌٙبئ١ّخ اٌؼلِخ احتغبة ثؼ١ٍّّخ ٠ٙتُّ ال ارشاء ٘ٛ انٕصف

 ٚاألداءاد اٌغٍٛن ألّٔبط اٌذل١ك اٌٛصف ػٍٝ ٠متصش ثً

 اٌؼ١ٍّّخ فٟ اٌّتّجؼخ ٚاٌطشائك اٌّتؼٍُّ ٌذٜ ٚإٌتبربد ٚاٌصؼٛثبد

   .اٌتؼ١ٍّّّخ/اٌتؼ١ّ١ٍّخ

ً   أٔ انخفسٍشي   اإلصشاء  رّغ ػٍٝ ٠شتىض اٌزٞ اإلرشاء ٘ٛ ،انخأٌٔه

ّٟ  ٚتمذ٠ش ٚاع   ثشىً ٔٛػ١ّخ، أٚ و١ّّخ ػذّح ئشبساد  .رات
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 بانكفاٌاث

 اجراءات التموٌم -ج

ثبختلف اإلرشاء ِٚإّششاتٗ تختٍف ِؼب١٠ش اٌتم٠ُٛ 

 .اٌّتّجغ
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 انخمٌٕى ٔيإش شاحّيؼاٌٍش  -د

صفخ ِشرؼ١ّخ ٔؼٛد ئ١ٌٙب  ْٕانًؼٍاس •

 .ِؼ١ٌّٓتم٠ُٛ ئٔتبد 

تظٙش اٌّؼب١٠ش ِٓ خلي ِإّششاد  •

ٚاضحخ ٌٍز١ّغ لبثٍخ ٌٍّلحظخ 

 .  ٚاٌم١بط

، يؼٍاس انخمٌٕىاٌت١١ّض ث١ٓ ٠ّىٓ •
  .ٔيؼٍاس انخصحٍح يؼٍاس انمشاسٚ

٘ٛ د١ًٌ لبثً ٌٍّلحظخ  انًإش ش•

ٚاٌم١بط، ٠ٚؼتجش ٚرٛدٖ ػبِل  ئ٠زبث١ّب   

 .ٚغ١بثٗ ػبِل  عٍج١ّب  

ً   اٌّإّشش: ٚ٘ٛ ػذّح أٔٛاع  انُٕػ
ً  ٚاٌّإّشش  ً  ٚاٌّإّشش  انكً ً   انكً انُسب

.)%( 
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 َظاو انذػى -ْ

ِٚىبِٓ ػ١ٍّّخ اٌتم٠ُٛ فٟ وٛٔٙب تىشف ٔمبط اٌمٛح تىّٓ أ١ّّ٘خ 

 اٌضؼف

 بٓذف

ّٞ اٌتذّخً  ِٓ خلي اٌتؼ١ٍّّّخ /اٌؼ١ٍّّخ اٌتؼ١ّ١ٍّخٌتص٠ٛت اٌتشثٛ
 .اٌخغشادٚعذّ ٔظبَ دػُ دل١ك ٌّؼبٌزخ اٌصؼٛثبد 

ّٟ )انذػى • تٗ ئ٠زبد حٍٛي ٌٍصؼٛثبد ( اٌّذسع ّّ ِٙ ّٞ ٘ٛ رٙبص تشثٛ
ّٞ أٚ ػٍٝ  ُّ تشخ١صٙب  عٛاء أوبْ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌفشد اٌتؼ١ٍّّّخ اٌتٟ ت

 .ِغتٜٛ ِزّٛػخ ِٓ اٌّتؼ١ٍّّٓ
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 َظاو انذػى -ْ

 أيزهت 

ٔظؼٍ ت حمٌٕى يغاٌشة 

نٕظؼٍ اث انخؼه ى 

(TIMSS) 

األخطاء انًشحبطت 

 بانٕظؼٍ ت

حؼز س اخخٍاس انًؼهٕيت 

 انًالئًت نهسٍاق ( حؼشٌف)

األخطاء انًشحبطت 

 بانؼًهٍ اث انزٍُْ ت

َمص فً انًكخسباث 

ػذو  انًطهٕبت أٔ

 اكخسابٓا

األخطاء انًشحبطت 

 بانًكخسباث 

األخطاء انًشحبطت  ػذو فٓى انخؼهًٍت

 بانخؼهًٍت

 اٌذػُ ػ١ٍّّخ تغتذػٟ•
 ِج١ّٕخ تذّخً اعتشات١ز١ّبد

 يٍ كم   حبربد ػٍٝ
ٍٍ  ئٌٝ اعتٕبدا   انًخؼهً 

   .األخطبء تح١ًٍ



 َظاو انذػى -ْ

 :ِٓ اعتشات١ز١ّبد اٌذػُ •

 .بانخغزٌت انشاصؼتانذػى 1.

 .أٔ ػبش أَشطت ئظافٍ ت اإلػادة انذػى ػبش 2.

 .حؼه ى صذٌذة اسخشاحٍضٍ اث انذػى ػبش 3.

 :لشاساث حصحٍحٍ ت حخُألاح خار 4.

 ػٕايم يذسسٍ ت،•

م تفتشض اٌٍزٛء اٌٝ ػٕايم غٍش يذسسٍ ت•  أشخبص ِٓ حذخ 
فٟ اٌّختّص١ٓ إٌفغ١١ٓ، اٌّح١ٍٍّٓ األً٘، )خاسس ئغاس انًذسست 

 ( ...تص٠ٛت إٌطك ٚتم٠ُٛ اٌٍفع، اٌّؼبٌز١ٓ اٌف١ض٠بئ١١ٓ، 

 

 



٠طّح اٌّشوض ٌجٕبء ِتؼٍُّ ِٛاطٓ رٞ •
 .عّبد ِت١ّّضح ١ٌظ أثغطٙب اإلثذاع

 

تجّٕٝ اٌّشوض ِمبسثخ ثبٌىفب٠بد ِى١ّفخ •
 ّٞ ّٟ ٘ذفٙب اٌّحٛس ِغ اٌٛالغ اٌٍجٕبٔ

تحم١ك ِخشربد تؼٍُّ تٍجّٟ اٌتطٍّؼبد 
 .اٌطّٛحخ اٌتٟ ت١ٍك ثبٌّتؼٍُّ اٌّٛاطٓ

 

 اٌخلصخ

ب • ِّ  ٌٍتم٠ُٛ ٚط١ّٕخ اعتشات١ز١ّخ سعُ أ
 ّٞ ّٟ /اٌتشثٛ  اٌٝ ف١حتبد اٌذساع
 ال األعئٍخ ِٓ ِزّٛػخ ػٓ اإلربثخ
 .ٌٙب ئربثبد ئ٠زبد ٠غًٙ

 



ُّ  حبي ٚفٟ•  ٔظبَ تؼذ٠ً ػٍٝ اٌتٛافك ت
 االرشاءاد ِب اٌخط١ّخ، االِتحبٔبد
 ١٘ى١ٍّخ ِغتٜٛ ػٍٝ اتخبر٘ب اٌٛارت
 ػٓ اٌتؼٍُّ االرشائ١ّخ، اٌّٛاد اٌتؼ١ٍُ،
  اٌتم٠ُٛ ثبٌتىٌٕٛٛر١ب، اٌتؼٍُّ ثؼذ،

، ّٟ   ؟ ... اٌّذسع

  ػٍٝ  االِتحبٔبد ٘زٖ تىٍفخ ِب•
 اٌجشش٠ّخ، اٌّبد٠ّخ، : وبفخ اٌّغت٠ٛبد
 ؟ ... اٌتز١ٙضاد،

ّٟ  اٌّزتّغ اعتؼذاداد ِب ٔاألْى•   اٌٛطٕ
 ّٞ  ٚاألً٘؟ ؟اٌّمبسثخ ٘زٖ ٌتمجًّ ٚاٌتشثٛ
 ِٕٚب٘زٙب؟ اٌؼبٌٟ اٌتؼ١ٍُ ِٚإّعغبد
ّٟ  ٚاٌّزتّغ  اٌؼًّ؟ ٚعٛق إٌّٙ

 

 خبص ٚثشىً ِغتمجل   اٌتم٠ُٛ ٠شًّ ً٘•
 االِتحبٔبد ِغتٜٛ ػٍٝ اإلشٙبدٞ اٌتم٠ُٛ

ًّ  اٌشع١ّّخ،  تىْٛ عٛف أَ اٌذساع١ّخ اٌّٛادّ  و
 ِختٍفخ؟ ِمبسثخ ٌذ٠ٕب

 اٌشٙبداد ِؼبدٌخ ع١بعخ فٟ ٔغتّش ً٘•
 فٟ ٟٚ٘) ؟اٌٍجٕب١ّٔخ ٌٍشٙبدح إٌّبفغخ األرٕج١ّخ
 (اٌٛط١ّٕخ اٌشٙبدح تؼبدي ال اٌٛالغ

  ٚظ١فتٙب اٌشع١ّّخ االِتحبٔبد تإدٞ ً٘•
 ؟ ٚاألخلل١ّخ االرتّبػ١ّخ؟

 أَ اٌخط١ّخ االِتحبٔبد ٔظبَ فٟ ٔتبثغ ً٘•
  اٌتٛاص١ٍّخ، اٌّٙبساد وزٌه اٌتم٠ُٛ ٠شًّ

 ، ٚاٌّشبس٠غ ٚاالثذاػ١ّخ، ٚاٌف١ّٕخ اٌحشو١ّخ
   ؟... ثؼذ، ػٓ ٚاٌتم٠ُٛ
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