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 انمىطىف في حبنت حسكت

 :انتهيئت نهكتببت

 :أوًّ رؼٍّش اٌفشاغبد فً إٌّّص ثّب ٌٕبست ِٓ األفؼبي  ٚ األحٛاي اٌّزبٌٍّخ ٌزصف جّضاسا ٚ صجٍّٗ

  ثذّلخ ٚ ػٕبٌخ– أِسه – رثحٙب – فً جٙذ ٚػٕبء –ظغط 

ُّ....................٘ب٘ٛ أِبَ شبح طشحٙب ػٍى األسض  ................ ػٍى سلجزٙب ٚ ....................ث

ُّ  طب٘ش اٌّزي  ًّ لٛائّٙب ثؼذ أْ لّذَ سىٍٕب وجٍشح حبّدح إٌى اٌؼ ِٓ اٌٛسٌذ إٌى ....................اٌصج

 ......................اٌٛسٌذ

 ِب ٘ٛ ِٛظٛع اٌٛصف فً ٘زٖ اٌفمشح؟

 .؟ ِب اٌمشائٓ اٌّذاٌخ ػٍى رٌه؟(ثبثذ أَ ِزحّشن)ً٘ اٌّٛصٛف 

 :مسحهت انكتببت

 .ّٚظف اٌجٍّخ اٌفؼٍٍّخ اٌّشّوجخ ثزحًٌٛ ِب ٘ٛ ِسّطش إٌى ِشّوجبد ِٛصٌٍّٛخ

 .أظف فؼال ِٓ أفؼبي اٌمٍٛة فً اٌفشاؽ

.....................  ٘زٖ إٌّٙخ اٌّزًاوزشبف فً اٌٛسشخ اٌّجبٚسح ٚ أسدد اٌؼبًِِشسُد ٌِٛب أِبَ اٌحّذاد 

 .اٌجؼط سٍٙخ

صف فً فمشح لصٍشح اٌحّذاد ٚ٘ٛ . ِشسَد أِبَ دّوبْ حّذاد فشّذ أزجب٘ه اٌحّذاد  ٚ٘ٛ ٌؼًّ ثجّذ ٚػضَ

 :ٌؼًّ ٚ ٌّىٕه االسزؼبٔخ ثبٌّمزشحبد اٌّزبٌٍّخ ٌزسزثّش٘ب فً رحشٌش اٌفمشح

 وبْ ٌصمٍٙب – رٕبٚي اٌّجشد – ٌزطبٌش اٌششس –..  وبْ ٌٕٙبي ػٍٍٙب ظشثب–إِسبن لطؼخ اٌحذٌذ :األػّبي

أصذس ) جٍجً – اٌغٕبء ػٍى إٌمبع حشوخ اٌّجشد –فّىً اٌٍّضِخ  (ٌعؼٙب) ٌٍمّٙب –صمال ِزٛاصال 

ّٛي- صٍّش - (صٛرب ِذٌّٚب  ....ح

 – االثزسبَ ٚ اٌسشٚس – وبْ اٌؼشق ٌمطش ِٓ ٚجٙٗ – اسرٍبح اٌجبي –شذٌذ اٌّزؼت :األحٛاي أثٕبء اٌؼًّ

 ....وثٍش االٔزجبٖ

-  ربثؼذ ػٍٕبي – شّذ ٔبظشّي – حست – رٕب٘ى إٌى ِسبِؼً – أٌفٍذ –الح ًٌ :أفؼبي اإلدسان

 ....شّّذ

ٌّٚخ : اسُ اٌفبػً ٚ اسُ اٌّفؼٛي :اٌصفبد ًِّ – ِزٕبثش – اٌّشرطّخ –ِذ  .....سشٌغ- حبرق -  ِزأ

 .... ِجشد– ٍِضِخ – سٕذاْ –ِطشلخ : األدٚاد 



 .....وأّٔٗ صٌضاي..- وّب ٌّٕٙش اٌّطش: اٌزشجٍٗ

ًّ ِخٍّف :اٌزشخٍص  ..... ٌٌِٛٛخ –صئٍش ٚحش

  



 

 2010/2011:األسؼذ اٌشٍحــــــً                       اٌسٕخ اٌذساسٍّخ:األسزبر

 :األ٘ذاف

  مىطىف في حبنت حسكت: تمّثم هيكم اإلنتبج انكتببّي انمنتظس. 

 اننعىث انمّتظهت ببنحسكت/األحىال/استثمبز و استعمبل األفعبل انىطفّيت. 

 تىظيف انمكتسببث في انّنحى/ استثمبز ): إنتبج فقسة وطفّيت تتعّهق بمىطىف في حبنت حسكت /

 (شسح انّنظىص ومب أمكن من فسوع انمبّدة/ انّظسف

 انقدزة عهى تقييم انمحبوالث وتعديههب وتظىيبهب. 

 رّّشً اٌّذسط: 

 :انّتهيئت نهكتببت .1

 انّنشبط انمقتسح انىسبئم انّتزمين انقدزة انمستهدفت

  تمّثم هيكم اإلنتبج
: انكتببي انمنتظس 

مىطىف في حبنت 
 .حسكت

 

الزشاح ّٔص ٌفزمش إٌى  أسئٍخ ِجبششح ِّٛجٙخ . دق10 ٚ 7ثٍٓ 
ثؼط ػٕبصشٖ ٚ دػٛح 

اٌزالٍِز إٌى إرّبِٗ ٚ 
 .ٌشفغ ثسؤآٌٍ

 :مسحهت انكتببت .2

  استثمبز و استعمبل
األفعبل 

/ األحىال/انىطفّيت
اننعىث انمّتظهت 

 .ببنحسكت

  إنتبج فقسة وطفّيت
تتعّهق بمىطىف في 

/ استثمبز ): حبنت حسكت
تىظيف انمكتسببث في 

شسح / انّظسف/ انّنحى
انّنظىص ومب أمكن من 

 (فسوع انمبّدة
 

 اإلٔزبج اٌىزبثً اٌجضئً .دق25ٚ30ثٍٓ 
 اإلٔزبج  اٌىزبثً اٌىبًِ

(ًّ  (اٌزمٍٍُ اٌّزىٌٕٛ

رٛظٍف ثؼط اٌّىزسجبد 
ِٓ اٌٍغخ ثٙذف رحفٍض 
اٌّزؼٍٍّّٓ إٌى اسزٕفبس 
ِجٙٛدارُٙ ٌزٛظٍف 

سصٍذُ٘ ِٓ ِىزسجبد 
 .فشٚع اٌّبّدح

رىٍٍف اٌّزالٍِز ثئٔزبج فمشح 
ٚصفٍّخ ِشفٛػخ 

ثبلزشاحبد ٌّفشداد ٚ 
ػجبساد ٚ رشاوٍت ِالئّخ 

 .ٌٍّطٍٛة

 

  

 جراذة فنّيت ندزس انمىطىف في حبنت حسكت

 



 :مسحهت مب بعد انكتببت .3

  انقدزة عهى تقييم
انمحبوالث وتعديههب 
 .وتظىيبهب و تأنيقهب

 

ّٛدح  إٔجبصاد اٌّزالٍِز . دق20 ٚ 25ثٍٓ  االشزغبي ػٍى ِس
رٍٍّز ٚ اٌؼًّ ػٍى 
 .رؼذٌٍٙب ٚ رجٌٛذ٘ب

أثٍّٓ ٌٍزالٍِز  أسجبة 
ِصبدلزً ػٍى إٌّجض 
اٌّسزجٍت ٌٍّٛاصفبد 

 .اٌّطٍٛثخ

 

 .اخزشد طشائك رٕشٍطٍّخ سأٌذ أّٔٙب رزّبشى ِغ طجٍؼخ اٌحّصخ: ِالحظخ

ّٛٔبد اٌحّصخ ًّ ٌّى  :ٚ ٘زا سسُ ثٍبٔ

 

 


