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	 �����وع���ا�ھ�اف ا�



� ا�����ل �ن )ة(ا�����م ���ن وظ��� �وي ر	�د ا����ب1.� 
.ا��ر �$ ا��وا	ل ��#��ق و! ��، و����� �ط�� ����� �ر���

.2���� ا��ر���، ��� و�� ا��ر��ط� وا�#'�ر�� ا�&��!�� ا������ت �
 ����م ��* ا���رف �ن ���� )ر ا���طن ا��ر�� ا�ط�ل ن�����

 .درا�- ����� �نو وا�#'�ر��، �وا�)را!� �ا���ر�,� ��ده
 !�- ر��2- وإ&�رة ا�ذا�� ����ما ��* إ.���- ��ز�زو ا���ر��

.ا�#��ة �دى

 / ا���ر!� ����دلا ��5#� ا��وا	��� ا��&�.��� ا������ت إ&راء3.
�� ��* ا�#��ظ �$ ،ا6)����� و�#�ط- ا�ط�ل ��ن ا�و)دا

-� ا�د��ج أ)ل �ن وذ�ك ،ا��ر��� &��!�- و��و��ت ا��ر��� �
.ا����م ��* وا6����ح ا5.��� ��د �)��$ !� إ�)���



ا����رات ا����ا����	 
��	 �����وع��وا��
�ا



1- ���ا�"��! ا�� �ي ا��

 دون ���داول، و.���� ���ط� ���رة، �ر��� �� ا,���ر•
 !� وا�,وض وا�	ر!� ا��#وي ا�����د !� ا25راق

� ا�5را��� وا�'وا�ط ا����و�� ا�,	�=ص��   
��!�� #��? ������رھ� ���، ا�وظ��� ا���د ا�� داف•& 

واA,ر ا�ذات ��ن و����ش �وا	ل وأداة ������ز و.����

 و��دا2و)�� د�دا������ و��ط� ا5.��� ��د �� ا����د•
 ور�وز �?��ت وا����ط ا�� م و��ر�ب ا������ ��ر)��
.� � ا���ط��ن ��ر �و) � �ر��� �� و	�B وأ���ظ



�# ا����وع  -2$
ا���&! ا�%ي 

� �ج ا5'�!�� ا�������� ا�	�� ا��Dروع ��,ذ��� 
 و�#رص ا�)����، أ���ء ��دارس ا�#'وري ا��ظ���

��� أو ��و�'- 2رض دون ��- ����وازاة ا���ل ��* 
  .ا���دا�-



3-  	����ا��'�ر�	 ا��
�ا
 �����$ ���رة �� )�� و,طوات � �� ������� طرا=ق ا����د•

 ���ط�، !	�#� �ر��� ��� وا��ر�وز، وا��	ور ا���روء
 Dروط و�$ ا���� د!�، ا��=� ,	و	�� �$ �����ب

.��د �ن ا���5رو�� ا�����م و�وا	��ت

 ��)�6ت ار���ط !� ا�درا���، ا�و#دات �ظ�م ا����د•
 وا�&��!�� ا6)������ ا�#��ة ���#� �,��ف �ط� �و'و�����
.ا5.��� و��د اF	ل ���د ا.�	�د�� وا��و��و

 إ�* ا�,�ص و�ن ا��ر�ب إ�* ا����ط �ن ا��درج ��دإ ا#�رام•
 ا�و#دات �,��ف و��ر ا�دروس، أ�Dط� ��ر ا���م،

.ا���ر�)� ا�درا��� وا����و��ت



3 -  	����)ت��!(ا��'�ر�	 ا��
�ا
  :� �رات و�طو�ر ����� ��* و��دا2و)�� د�دا������ ا���ل•

 ا�)��ب و��و�� 5ر��ء ،ا�����	 / ا� راءة /ا���دث / ا�����ع
�( �  ا�)��ب و�ذا ا���ر!�، ا�)��ب �$ ����وازاة ،وا�� �ري ا��
)ة(ا�����م �دى و)دا��، ا��و��و

 ا����ر�� إ�* ��� ا��D �� ا����ر�� �ن أو6 ا��رور ��دأ ا����د•
 ��#روف وإ�?=�� ,ط�� ���ذج �#���ة ��ر &����، ا�������

 و	و6 ���، ا������ اFداء �ن ا����ط ا����وى !� وا�����ت
  .ا��ر�ب ا5���ج ���وى إ�*

 �#ط�ت ������د  وا�د�م، ا���و�م ��دا2و)��� ���'��ت إ���ل•
��ن و�&��� �، ود�� � ا������� ا��و�� ا�#	��� �����م �ر#���� و��
 ���وى و�ن F,رى درا��� و#دة �ن ا��رور ����� و'�ط
.A,ر ������



ا���� ا�-��"( وا�,'�+( *( ا����وع - 4

•���Dودة �وظف ���و�� ���Dط�� ود����ت �روا!د ا����6Fا 
*� وا�ر�وم ا��ر�و�� وا���Fب وا���ر#�� وا�#���� وا��و��
  )ا�$�#� ا����وى �ن ا��داء( .و�2رھ� ا��ر�وي وا����م ا���#ر��

 ر.��� و�وارد �	ر��-����� د�دا������ �����ت �وظ�ف•
 ا���Fذ ��2ب !� ،)ة(ا�����م اھ���م )ذب ��* �#�زة

  .#'ور�� وا��و)- ا��Dرف
•G ��� ا��و�$ أ��وب Hو����م و.�م ���رف إدراج !� ا��� 

�!�� وأ�Dط� دروس ��ن !� ا��ر����ن وا�#'�رة ا�&
 .ا��Dروع



 ����ا/�ات�.�	 ا�
ا����ا���( �����وع



ا�4"	 ا��-3.�	 �-+�% �2ا01 ا����وع  -1

 ط��� ،ا���د�� وا��وا��� ���Dروع اFو�� ا��)ر�ب أ��وب ا,���ر•
-���و��- �رض اFو�*، �� -�.و�#��

��	�� د�دا������ و#دات أر�$ �ن درا�� ���وى �ل ���ون•� 
.���Dروع ا���5رو��� ����وا�� و'� � !� ز���� و����و��

�ل•�)ا�ول ا����وى %�( وا,���ري #ر ا�و#دة ��س دروس ��ن ا��

��ل•�� و!ق ��م F,رى و#دة �ن و�ذا ا�درس، دا,ل A,ر ��Dط �ن ا6
  إ)��ري ,ط� �ر��ب

��ل•�� ��* ا��و!ر ���و)ب A,ر ���وى و�ن F,رى و#دة �ن ا6
ا5)���� ا��ر�وي ا���و�م !� �#ددة �)�ح ����

 .�ل �ن ا��وا�� �و.$ ��ر )ة(ا�����م وإ�)�زات ���ر ����$ آ��� ا����د•
�� ا��ر�ق�.���Dروع وا���دا2و)� ا��



ت���� ا��7�ى ا��را/( ا�ول -2
���وى ا��درج �وا+
* ا��(�م -دد ا�دروس ا�و�دات

•	�
ا��روف �* ا��ر��ت ا� .
رة وا�طو
�(�م  /�
ل �ن ا����ء•

 :و����	�روف ��0	 #ط �  8
، ر، م ف ، ل ، ن ، د ، ب ،  �ـ

دروس 9 ا�و�دة 
ا�و�4

ا��روف �* ا��#و
ن وا��دة•
�(�م زا5د �ن ا����ء•

  :ا�.(و�	�روف ��و�ط	  10
، و ، ط ، ز ، ح ، س ، ج ، ي ، ت 
، ض ش 

دروس 10 ا�و�دة 
	
ا�$�#

  ا��روف �* �ل ا��ر��ت•
�(�م زا5د �ن ا����ء وا�%(�ل•

ت   �دار
ب•�$��� 	
 
�ط�


�(#ط � �روف .(�	  10��#(
، ص ، أ ، ق ، خ ، ع ،  ھـ، ذ ، ث 
، ظ غ 

دروس 10 ا�و�دة 
ا�$��$	

ا��روف وا�����ت +�ن ��ل  ا��$��ر•

رة و��
ط	 ./ 	

	 وا���)%

�ر�
ب �روف و����ت •

	

�ة ا��ر�ا�
 	

�ة ا��در��ا�
 	)
ا�طBل وا�ط�

%� ا�ز��ن وا����ن ا���و/*
-��م ا��(�ب وا���Bر

دروس 5 ا�و�دة 
ا�را�(	




�ت  -3�4ـ  3ـ  2ت9�ر أو�( ����� ا��7
 C��#ر�ا����ل  ا�(�م �� ا�درا�� ا����وى

 	
�(رف ��ل و-��رات و#.وص /.
رة، ���ل �(�رف و/
م، و�وظف أ���
ب �(�
ر

ط	 وأدوات ��ر�ط و���Eرة و��0B��Dم أو ا�(طف أو ا��(�ب �� 	
�و
	 و.ر%# F
و.


#��ب ا����وى اGدرا�� وا��(�
ري ����(��
ن(�
رھ� أو ا�و.ل أو  ���(  

ا����وى ا�$�#�

�رو
C أ#واع ����B	 �ن ا�#.وص، �وظف أ���
ب و�را�
ب وأ��Bظ ا��وا.ل ا��$ر 
�داو�، �* ا-���د ر.
د �(��� وظ
�B، ��#��� ��� و#و-�، 
�+�ن أ���ء وأ%(�� 

�ول ��ب اG%راد وا��$#
	 وا���*، و��ب ا��ذ�
ر �� ،	
وأدوات وأ���
ب و.
F .ر%

ث، و��ب ا��(ر
ف وا��#�
ر، و��ب ا�+��5ر وأز�#	 #H�فوا�
...ا��.ر

ا����وى ا�$��ث


رة، �ر��ط	 �و+(
�ت  ���Bوظ�تا���رن -�4 اG#��ج ا���
ط ×./ 	
0
	 و� �ط* ����B�

�ة ا�(��	، �����دام �(ض أ.#�ف �–ا�G��ر : (ا��ط�ب�وا.�
	 دا�	، ����دة �ن ا�

)ا��و�
I –ا��وار –ا�و.ف –ا��رد 
و�.و.� ��ن (و�
رھم ا��(رف -�4 #.وص أ.�
	 ����ب و��د-
ن ��Jر�	 و-رب × 


رة ا�0Bم، �و�0	 ��$ �%	 أو ا��(ر%	 ا�(��	�
  ؛)أ#�C �#0م أدب ا�طBو�	، أو أ#�C �����ت 

�J� �0و
� و�(ر%
� وا��$��رھ� $ �%
�  #.وص ا��درب -�4 �����ة× ��
�و��
.و/

ا����وى ا�را�*



ا��#ظور ا��
دا�و�� ���روع �(�م ا��J	 ا�(ر�
	 -ن 
�(د 


