ًَىرط رىطُف ورمشَش يمشس ػهى َفظ انهغخ

كهُخ سَبع األطفبل

عبيؼخ ديُهىس
يىاطفبد يمشس  :ػهى َفظ انهغخ.
انجشَبيظ أو انجشايظ انزٍ َمذو يٍ خالنهب انًمشس
ػُظش سئُغٍ أو صبَىٌ

انجكبنىسَىط فٍ انزشثُخ (سَبع اطفبل)

ال َُطجك

انمغى انزٌ َمذو انجشَبيظ

كهُخ سَبع االطفبل (ثشَبيظ واحذ)

انمغى انزٌ َمذو انًمشس

لغى انؼهىو انُفغُخ

انغُخ انذساعُخ /انًغزىي

انفشلخ انضبَُخ

انجُبَبد األعبعُخ نهًمشس:
انؼُىاٌ

ػهى َفظ انهغخ

انغبػبد انًؼزًذح

الَُطجك

حظض اإلسشبد انخبص

 4عبػبد فً االعجىع

انؼًهٍ

 2عبػخ فً األعجىع

اعًبنً ػذد عبػبد انًمشس فً االعجىع

 4عبػبد فً االعجىع

(ة) انجُبَبد انًهُُخ نهًمشس:
األهذاف انؼبيخ نهًمشس

ثؼذ دساعخ هزا انًمشس ًَكٍ رحمُك األهذاف انزبنُخ:
رًزهك انطبنجخ انًؼهًخ انًهبساد وانًؼبسف واالرغبهبد انخبطخ ثًبدح ػهى َفظ انهغخ
انزٍ رًكُهب يٍ يؼشفخ انهغخ ووظُفزهب .

انُزبئظ انزؼهًُُخ انًغزهذفخ

نهًمشس:

ثؼذ دساعخ هزا انًمشس رغزطُغ انطبنجخ اٌ رزمٍ انًهبساد اِرُخ:
أ -انًؼشفخ وانفهى
رؼشف انهغخ ووظُفزهب.
رزكش اهًُخ دساعخ نغخ انطفم.
رؼطٍ ايضهخ نىظبئف انهغخ نطفم انشوػخ .
رزكش ثؼغ انًُبهظ انزٍ اعزخذيذ نذساعخ نغخ انطفم.

ة -انًهبساد انزهُُخ:
رُبلش يفهىو انًشاحم واعزخذايه فٍ يغبل انزطىس انًؼشفٍ.
رمبسٌ ثٍُ انًُبهظ انًخزهفخ انًغزخذيخ فٍ دساعخ نغخ انطفم.
رمبسٌ ثٍُ انًفبهُى انُظشَخ انًفغشح نهغخ.

د -انًهبساد انًهُُخ وانؼًهُخ
رمغى انًُى انهغىٌ الطفبل انشوػخ .
ركزشف يظبهش يشكالد انهغخ .
ركغت انطفم انًهبساد انهغىَخ االعبعُخ ( اعزًبع  ،رؼجُش  ،رىاطم  ،انذالالد
انهفظُخ).

.س -انًهبساد انؼبيخ وانمبثهخ نهُمم

رزىاطم يغ صيُالرهب .
رغزخذو شجكخ انًؼهىيبد انذونُخ فٍ انجحش.

انًحزىَبد:

انًىػىع

رؼشَف انهغخ ووظُفزهب.

ػذد انغبػبد

ػذد انًحبػشاد

ػذد عبػبد
انزطجُمً

2

1

2

2

1

2

ػاللخ انهغخ ثؼهى انُفظ .
انُظشَبد انًفغشح نهغخ .
انؼاللخ ثٍُ انهغخ وانزفكُش.
انغهبص انؼظجً واػطشاة انهغخ.
انهغخ نذي طفم انشوػخ .
انؼىايم انًؤصشح فً اكزغبة انهغخ .
طشق انزذخم نهزؼبيم يغ يشكالد انهغخ .

8

4

8

4

2

4

4

2

4

2

1

2

4

2

4

4

2

4

أعبنُت انزؼهُى

وانزؼهى:

انًحبػشاد َظشٌ.
وعبئم إَؼبػ
ػهى َفظ انهغخ " رطجُمبد ػًهُخ".
ػظف رهٍُ .
حم يشكالد.

أعبنُت رمُُى انطبنجبد:

دسعبد اػًبل انغُخ نزمُُى يغزىي انًؼشفخ وانفهى وانًهباساد انزهُُخ وانًهُُخ
وانؼبيخ واالَزظبو فٍ انحؼىس.
دسعبد رطجُمٍ نزمُى يغزىي انفهى وانًؼشفخ وانًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ.
ايزحبٌ رحشَش نزمُُى يغزىي انفهى وانًؼشفخ وانًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ انزٍ رجشص
انفشوق انفشدَخ ثٍُ انطبنجبد.

عذول انزمُُى:

رحذَذ يؼهىيبد انطبنجبد ػٍ طشَك االعئهخ واالعىثخ ( االعجىع االول).
طشػ االعئهخ وانًُبلشخ انغًبػُخ ( اعجىع ساثغ).
ركهُفبد انطبنجبد نؼًم اثحبس يظغشح واخزجبساد رطجُمُخ ( االعجىع انضبيٍ ).
اخزجبساد شفىَخ ورحشَشَخ واػًبل انغُخ ( االعجىع انشاثغ ػشش).

انىصٌ انُغجٍ نكم رمُُى:

ايزحبٌ انفظم انذساعً انزحشَشي
ايزحبٌ انزطجُمً
ايزحبٌ انفظم الػًبل انغُخ
انًغًىع

% 50
% 30
% 20
%100

لبئًخ انًشاعغ:

يزكشاد انًمشس:
رمىو ثئػذادهب انطبنجبد .
كشاعخ رطجُمبد
يزكشح فٍ ػهى َفظ انهغخ
انكزت انؼشوسَخ :
انهغخ ػُذ طفم يب لجم انًذسعخ ًَىهب ورًُُهب د /نُهً كشو انذٍَ  2004داس انفكش
انؼشثٍ انمبهشح.
كزت يمزشحخ:
د /انغُذ ػجذ انحًُذ عهًُبٌ.
عُكىنىعُخ انهغخ وانطفم
دَ /ىال يحًذ ػطُخ.
ػهى انُفظ انهغىٌ
د /عًؼخ عُذ َىعف.
عُكىنىعُخ انهغخ وانًشع انؼمهٍ
يشاعغ ػبيخ  ،دوسَبد  ،يىالغ ػهً شجكخ اإلَزشَذ.. ،انخ ( يغ الزشاػ أيبكٍ
اثزُبػهب أو انحظىل ػهُهب.
يغالد دوسَخ يىالغ إَزشَذ ،إنخ
يغالد االطفبل.
يزبثؼخ ثشايظ االراػخ وانزهفضَىٌ انخبطخ ثبنطفم.
اإليكبَبد انًطهىثخ نهزؼهُى وانزؼهى:
دارب شى َحىي افاليب وطىسا رىػُحُخ.
عهبص كًجُىرش.
يُكشوفىٌ العهكً.

