ًَىرط رىطُف ورمشَش يمشس إداسح سَبع األطفبل

كهُخ سَبع األطفبل

عبيؼخ ديُهىس
يىاطفبد يمشس  :إداسح سَبع األطفبل.
انجشَبيظ أو انجشايظ انزٍ َمذو يٍ خالنهب انًمشس
ػُظش سئُسٍ أو صبَىٌ

انجكبنىسَىط فٍ انزشثُخ (سَبع اطفبل)

ال َُطجك

انمسى انزٌ َمذو انجشَبيظ

كهُخ سَبع االطفبل (ثشَبيظ واحذ)

انمسى انزٌ َمذو انًمشس

لسى انؼهىو انزشثىَخ

انسُخ انذساسُخ /انًسزىي

انفشلخ انشاثؼخ

انجُبَبد األسبسُخ نهًمشس:
انؼُىاٌ

إداسح سَبع األطفبل

انسبػبد انًؼزًذح

الَُطجك

حظض اإلسشبد انخبص

 2سبػخ فً االسجىع

انؼًهٍ

ال َىعذ

اعًبنً ػذد سبػبد انًمشس فً االسجىع

 2سبػبد فً االسجىع

(ة) انجُبَبد انًهُُخ نهًمشس:
األهذاف انؼبيخ نهًمشس

ثؼذ دساسخ هزا انًمشس ًَكٍ رحمُك األهذاف انزبنُخ:
انزؼشف ػهً يذخم يفبهًٍُ نإلداسح انؼبيخ واإلداسح انزؼهًُُخ( انًفهىو ،
انخظبئض  ،انزطىساد).
انزؼشف ػهً انًفبهُى انًزؼهمخ ثئداسح سَبع األطفبل.
انزؼشف ػهً يُظىيخ إداسح سَبع األطفبل (انزُظُى اإلداسي /انهُكم انزُُظًٍُ )
نًؤسسبد سَبع األطفبل فً دول ػشثُخ وأعُجُخ يخزهفخ.
انزؼشف ػهً األدواس اإلداسَخ نهؼبيهٍُ ثشَبع األطفبل ثظىسح ػبيخ وانًؼهًخ
ثظىسح خبطخ..
انزؼشف ػهً انىضغ انحبنٍ إلداسح سَبع األطفبل فً يظش – االَغبثُبد
وانسهجُبد-
انزؼشف ػهً انزحذَبد انزً رىاعه إداسح سَبع األطفبل  ،واالرغبهبد اإلداسَخ
انًؼبطشح وانزٍ ًَكٍ رىظُفهب فً سَبع األطفبل.

انُزبئظ انزؼهًُُخ انًسزهذفخ

نهًمشس:

ثؼذ دساسخ هزا انًمشس رسزطُغ انطبنجخ اٌ رزمٍ انًهبساد اِرُخ:

أ -انًؼشفخ وانفهى
رؼشف انطبنجخ ػهً انًفبهُى اإلداسَخ انؼبيخ ورىظُفهب فً سَبع األطفبل.
رفهى انطبنجخ نألدواس اإلداسَخ انًزىلؼخ يُهب فً ػًههب.
رؼشف انطبنجخ ػهً حمىلهب وواعجبرهب كًؼهًخ سَبع أطفبل ( ثطبلخ انىطف
انىظُمٍ).
رؼشف انطبنجخ ػهً انزُظُى اإلداسٌ نهشوضخ  ،ويهبو وأدواس كم انؼبيهٍُ ثهب.

ة -انًهبساد انزهُُخ:
رمبسٌ انطبنجخ ثٍُ األوضبع انًخزهفخ إلداسح سَبع ألطفبل فً انذول انؼشثُخ
واألعُجُخ انًخزهفخ.
رُمذ انطبنجخ والغ إداسح سَبع األطفبل فً يظش فً ضىء يب رى دساسزه.
رُبلش انطبنجخ انًشكالد وانزحذَبد انزً انزً رىاعه إداسح سَبع األطفبل.
رمزشػ انطبنجخ حهىل نهًشكالد وانزحذَبد انزٍ رىاعه إداسح سَبع األطفبل.

د -انًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ:
رمىو انطبنجخ ثبألدواساإلداسَخ انًزىلؼخ يُهب كًؼهًخ.
رمذس انطبنجخ عهىد كم انؼبيهٍُ ثبنشوضخ.
رطجك انطبنجخ انًفبهُى واالرغبهبد اإلداسَخ انحذَضخ فً حُبرهب انؼًهُخ.

.س -انًهبساد انؼبيخ وانمبثهخ نهُمم:
رزًزغ انطبنجخ ثًهبساد انجحش انؼهًٍ.
رطجك انطبنجخ االرغبهبد اإلداسَخ وانمُبدَخ انحذَضخ فً حُبرهب.
رزمجم انطبنجخ يهُزهب ورؼزض ثهب.

انًحزىَبد:

انًىضىع

ػذد انسبػبد

ػذد انًحبضشاد

 -1يذخم يفبهًٍُ نإلداسح انؼبيخ واإلداسح
انزؼهًُُخ ( انًفهىو  ،انخظبئض ،
انزطىساد).
 -2انًفبهُى انًزؼهمخ ثئداسح سَبع األطفبل.
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 -5انىضغ انحبنٍ إلداسح سَبع األطفبل فً
يظش – االَغبثُبد وانسهجُبد-

3

12

 -6انزحذَبد انزً رىاعه إداسح سَبع
األطفبل  ،واالرغبهبد اإلداسَخ انًؼبطشح
وانزٍ ًَكٍ رىظُفهب فً سَبع األطفبل.

2
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 -3يُظىيخ إداسح سَبع األطفبل (انزُظُى
اإلداسي  /انهُكم انزُُظًٍُ ) نًؤسسبد
سَبع األطفبل فً دول ػشثُخ وأعُجُخ
يخزهفخ.
 -4األدواس اإلداسَخ نهؼبيهٍُ ثشَبع األطفبل
ثظىسح ػبيخ وانًؼهًخ ثظىسح خبطخ..

ػذد سبػبد
انزطجُمً

أسبنُت انزؼهُى

وانزؼهى:

انًحبضشح.
انًُبلشخ وانحىاس .
حم انًشكالد.
انزؼهى انزؼبوٍَ وانؼًم انغًبػٍ.
إعشاء األثحبس.

أسبنُت رمُُى انطبنجبد:

اخزجبساد شفىَخ نزمُُى انًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ نذي انطبنجبد.
اخزجبساد رحشَشَخ نزمُُى انظؼىثبد انزٍ رىاعه انطبنجبد فٍ أصُبء انذساسخ.
ايزحبٌ ػًهٍ نزمُُى رمذو انطبنجبد فٍ انغبَت انؼًهٍ .
يُبلشبد انطبنجبد وانزفبػم انظفٍ نزمُُى آساء انطبنجبد فٍ دساسخ يىضىػبد
انًمشس .
ايزحبٌ َهبَخ انفظم انذساسٍ نزمُُى انزحظُم انُهبئٍ نهطبنجبد فٍ انًمشس.

عذول انزمُُى:

انزمُُى  : 1اكزشبف يؼهىيبد انطبنجبد ورحذَذ انًسزىي ػٍ طشَك االسئهخ واالعىثخ
األسجىع االول
انزمُُى  : 2طشػ االسئهخ وانًُبلشخ انغًبػُخ – االسجىع انشاثغ
انزمُُى  : 3ركهُف انطبنجبد ثؼًم ثشَبيظ ػٍ االَشط انخبطخ ثشَبع االطفبل -
األسجىع انضبيٍ
انزمُُى  : 4اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ ويُبلشبد عًبػُخ واخزجبساد رطجُمُخ -
األسجىع انضبًَ ػشش
انزمُُى  : 5اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ ورطجُمُخ واػًبل انسُخ – االسجىع انشاثغ
ػشش

انىصٌ انُسجٍ نكم رمُُى:

ايزحبٌ انفظم انذساسً انزحشَشي
ايزحبٌ انزطجُمً
ايزحبٌ انفظم الػًبل انسُخ
انًغًىع

%88
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لبئًخ انًشاعغ:

يزكشاد انًمشس:
انكزت انضشوسَخ (انكزت انذساسُخ انًمشسح)
كزت يمزشحخ:
(هُذ ثُذ يبعذ انخضُهخ )إداسح سَبع االطفبل
(هذي انُبشف) سَبع األطفبل.
(طبسق ػجذ انحًُذ انجذسي)  :األسبنُت انمُبدَخ واإلداسَخ فً انًؤسسبد انزؼهًُُخ
( إثشاهُى ػظًذ يطبوع)  :اإلداسح انزشثىَخ فً انىطٍ انؼشثً  ،أوساق ػشثُخ –
ػبنًُخ.
يغالد دوسَخ
يىالغ إَزشَذ ،إنخ
اإليكبَبد انًطهىثخ نهزؼهُى وانزؼهى:
انًؼًم اإلنكزشوٍَ انًزطىس.
أفالو رؼهًُُخ .
أعهضح كًجُىرش.
يشاعغ يزُىػخ.

