
 
   

 

                    
 
 

 
 
 

 ــالةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانط ايةـــــــــــــــــــــــــــــرع
 

 :- ٠ٍـٟ ف١ّب دٚس٘ب ٠زٍخص اٌطالة ٌشػب٠خ خبصخ إداسح ثبٌى١ٍخ(: اٌشجبة سػب٠خ ) ة اٌّؼشٚفخ أٚ اٌطــالة سػــب٠خ

 

   :طزيك عه وتتم انطالبية انزعبية-  1

. ٌٙب إٌّبسجخ اٌؾٍٛي إ٠غبد ِٚؾبٌٚخ دساس١خ ٚٔفس١خ اعزّبػ١خ ِشىالد ِٓ اٌطالة ٠ؼزشض ِب دساسخ•

. االعزّبػٟ اٌزىبفً صٕذٚق غش٠ك ػٓ الزصبد٠خ ِشىالد ِٓ اٌطالة ٠ؼزشض ِب ؽً ِؾبٌٚخ•

 

 : طزيك عه وتتم انطالبية األوشطة- 2

 . ٚف١ٕخ ٚصمبف١خ ٚاعزّبػ١خ س٠بظ١خ ِٓ اٌّخزٍفخ ٌألٔشطخ خطخ ٚظغ•

 . اٌّخزٍفخ األٔشطخ ِغبالد فٟ ِششٚػبد رمذ٠ُ•

 . اٌى١ٍخ غالة إرؾبد ٠مشس٘ب اٌزٟ األٔشطخ رٕف١ز فٟ اال٠غبث١خ اٌّؼبٚٔخ•

 

 : ببنكهية انشببة رعبية لسم عهيهب يشزف انتي انهجبن

  

 : انزيبضية انهجىة

 سجبؽخ، اسظٟ، رٕس غبٌٚخ، رٕس ٠ذ، غبئشح، سٍخ، اٌمذَ، وشح ٚرشًّ اٌّخزٍفخ اٌش٠بظ١خ اٌفشق ٚرٕظ١ُ رى٠ٛٓ ػٍٝ ٌإلششاف•

 ٚدٚسٞ اٌغبِؼبد دٚسٞ فٟ ٌالشزشان اسزؼذاد ٚرٌه عٛدٚ، ،وبسار١ٗ، رب٠ىٛٔذٚ أصمبي، سفغ أعسبَ، وّبي ِصبسػخ، ِالوّخ،

 . اٌّصش٠خ اٌغبِؼبد

 : وانثمبفية انسيبسية انهجىة

 . اٌؼ١ٍّخ اٌؾبئػ ِغالد ػًّ لصخ،،وزٌه ،صعً، شؼش : ٚرشًّ اٌضمبف١خ اٌّسبثمبد إلبِخ ػٍٝ ٌإلششاف•

 : وانزحالت األسز نجىة

 اٌسبدح ِٓ سائذ ٌٙب ٠ٚؾذد غبٌت 50 ػٓ اٌطالة ِٓ األسشح أػعبء ػذد ٠مً أال ٠ٚغت ثبٌى١ٍخ األسش رى٠ٛٓ ػٍٝ ٌإلششاف•

 ِّٚبسسخ اٌمبئّخ األسش إؽذٜ أٚ عذ٠ذح أسشح إٌٝ االٔعّبَ فٟ اٌؾك ،ٌٍٚطبٌت األسشح غالة ِٓ ِٚمشس اٌزذس٠س ١٘ئخ أػعبء

( . األسش دٚسٞ –ِؼسىشاد – ِسبثمبد – سؽالد – صمبف١خ- س٠بظ١خ أٔشطخ )اٌّزبؽخ األٔشطخ وبفخ

 . اٌٛغٓ ِؼبٌُ ػٍٝ ٌٍزؼشف ٚل١ِٛخ رشف١ٙ١خ ثشؽالد اٌم١بَ•

 : انفىية انهجىة

 ( . ٚسسُ ٚٔؾذ رص٠ٛش ِٓ رشى١ٍ١خ فْٕٛ- ِٛس١مٝ – غٕبء- ِسشػ ) ٠ٚشًّ اٌفٕٟ إٌشبغ ػٍٝ ٌإلششاف•

 : انطالة وشئىن االجتمبعي انىشبط نجىة

 صٕذٚق خالي ِٓ اٌّزبؽخ اإلِىبٔبد ؽذٚد فٟ إ١ٌُٙ اٌّسبػذاد ٌزمذ٠ُ اٌطالة ٌجؼط اٌالصِخ األثؾبس ػًّ ػٍٝ ٌإلششاف•

 . اٌّضب١١ٌٓ ٚاٌطبٌجخ اٌطبٌت اخز١بس ِٚسبثمخ اٌشطشٔظ فٟ ِسبثمبد ٚإلبِخ اٌطالثٟ االعزّبػٟ اٌزىبفً

 : وانتكىىنىجي انعهمي انىشبط نجىة



 
   

 ١٘ئخ أػعبء ِغ ثبالشزشان ػ١ٍّخ ٔذٚاد ػًّ غش٠ك ػٓ اٌؼٍّٟ ثبٌٕشبغ إٌٙٛض ػٍٝ اٌطالة ثبرؾبد اٌؼ١ٍّخ اٌٍغٕخ رؼًّ

 اٌؼٍّٟ اٌجؾش فٟ اٌطالة ث١ٓ ػ١ٍّخ ِسبثمبد ٚػًّ إٌٙذسخ ِغبي فٟ االٔغبصاد اؽذس ػٓ اٌّخزٍفخ األلسبَ فٟ اٌزذس٠س

 . إٌٙذسخ ِغبي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّٛظٛػبد اؽذس ٌٕشش ػ١ٍّخ ِٚغٍخ

 : انعبمة وانخذمة انجىانة نجىة

 ِٙبساد ر١ّٕخ ِٕٙب ٚاٌٙذف اٌى١ٍخ خبسط عٛاٌخ ِؼسىشاد إلبِخ صُ أٚال اٌى١ٍخ داخً عٛاٌخ ِؼسىشاد إلبِخ ػٍٝ ٌإلششاف•

 . اٌؼبِخ ٚاٌخذِخ ٚاالعزّبػٟ اٌٛغٕٟ ٌٍٛاعت اٌزٍج١خ ٚسشػخ االٌزضاَ ٔؾٛ ٚرٛع١ُٙٙ اٌى١ٍخ غالة ٌذٜ اٌم١بدح

 

 

 : انمعسكزات

 اٌّصش٠خ، اٌغبِؼبد أثٕبء ث١ٓ ٚاالٔصٙبس اٌزؼبسف فشصخ إلربؽخ اٌغّٙٛس٠خ أٔؾبء ع١ّغ فٟ اٌّؼسىشاد إلبِخ ػٍٝ ٌإلششاف•

. رشف١ٙ١خ ِٚؼسىشاد ػًّ ِؼسىشاد إٌٝ اٌّؼسىشاد ٚرٕمسُ

 

 : انطالبي انتببدل
 رسزمجً وّب إٌّبظشح اٌى١ٍخ فٟ ٚاٌزذس٠ت اٌؼشث١خ اٌغبِؼبد إؽذٜ إٌٝ ٌٍسفش ػ١ٍّب اٌّزفٛل١ٓ اٌطالة ثزشش١ؼ اٌى١ٍخ إداسح ٚرمَٛ

 .  ثٙب ٌٍزذس٠ت اٌؼشث١خ اٌغبِؼبد ِٓ غٍجخ اٌى١ٍخ

 

 : انخبرجي ببنمطعم انتغذية

: ا٢ر١خ اٌششٚغ ػ١ٍخ ٚرٕطجك اٌغبِؼ١خ ثبٌّذ٠ٕخ اٌّم١ُ ٚغ١ش اٌّغزشة اٌطبٌت ؽك ِٓ ٚ٘زا

 . ِٚشاوض٘ب غٕطب ِذ٠ٕخ خبسط ِٓ اٌطبٌت ٠ىْٛ أْ-1

 . اٌغبِؼ١خ ثبٌّذ٠ٕخ ِم١ُ غ١ش ٠ىْٛ أْ-2

 . اٌغبِؼ١خ اٌّصشٚفبد سذد لذ ٠ىْٛ أْ-3

 

 : انجبمعية انمذن
 ٠ؤٌف ِغٍس عبِؼخ ثىً اٌغبِؼ١خ  اٌّذْ ػٍٝ اإلششاف ٠ٚزٌٛٝ ٌٙب اٌزبثؼخ اٌغبِؼخ ٚؽذاد ِٓ ٚؽذح اٌغبِؼ١خ اٌّذْ رؼزجش

: ِٓ والًال  ٚػع٠ٛخ ٚاٌطالة اٌزؼ١ٍُ ٌشئْٛ اٌغبِؼخ سئ١س ٔبئت ثشئبسخ

 . اٌغبِؼخ أ١ِٓ-1

 . األسبرزح ِٓ س٠ٕٛب اٌغبِؼخ ِغٍس ٠خزبسّ٘ب ػع٠ٛٓ-2

 . ثبٌغبِؼخ اٌطجٟ اٌغٙبص سئ١سخ-3

 . اٌشجبة سػب٠خ عٙبص سئ١س-4

. اٌغبِؼٟ اٌّذْ عٙبص سئ١س-5

 

 االجتمبعي انتكبفم صىذوق
 اٌطالث١خ اٌخذِبد رٕف١ز فٟ ٠سبُ٘ وّب ، اعزّبػ١خ سػب٠خ ِٓ اٌّخزٍفخ ثصٛسح ٌٍطالة االعزّبػٟ اٌعّبْ اٌصٕذٚق ٠ؾمك

 . اٌذساسخ فٟ اسزّشاسُ٘ ػٍٝ رسبُ٘ اٌزٟ ٚاٌؼ١ٕ١خ ٚاٌّبد٠خ

 : ٠ٍٟ ِب اٌطبٌجخ أٚ ٌٍطبٌت اٌّسبػذاد أٔٛاع ِٓ ٔٛع اٜ ٌصشف ٠شزشغ

. ثبٌى١ٍخ ٔظب١ِب غبٌجب ٠ىْٛ أْ. 1

. اٌغٕس١خ ِصشٞ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ٠ىْٛ أْ. 2

. اٌصٕذٚق ثشػب٠خ رّزؼٗ ِغ رزؼبسض رأد٠ج١خ عبِؼ١خ لشاساد ظذٖ صذسد لذ اٌطبٌجخ أٚ اٌطبٌت ٠ىْٛ إال. 3

 االعزّبػ١خ اٌّسبػذح صشف رجشس االعزّبػ١خ ظشٚفٗ أْ اٌصٕذٚق إداسح ِغٍس ٠شٜ ٌُ ِب فشلزٗ فٟ ِسزغذا اٌطبٌت ٠ىْٛ أْ. 4

ٌٗ 

. اٌصٕذٚق إداسح ِغٍس ٠مشسٖ اٌزٞ اٌؾذ ػٓ شٙش٠بًال  اٌطبٌت أسشح فٟ اٌفشد دخً ٔص١ت ِزٛسػ ٠ض٠ذ أال..5

 



 
   

 انطـــالة تحـــبدإ            
 خالي اٌزشش١ؼ ثبة ٠ُفزؼ أْ ػٍٝ ػبَ وً فٟ اٌذساسخ ثذء ِٓ أسبث١غ سزخ خالي س٠ٕٛبًال  ٌٚغبٔٙب االرؾبداد ِغبٌس أزخبة ٠زُ

 لجً اٌّصش٠خ اٌغبِؼبد غالة ارؾبد أزخبثبد ثّٛاػ١ذ لشاس اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚص٠ش ٠ٚصذس اٌذساسٟ اٌؼبَ ثذا٠خ ِٓ اٌشاثغ األسجٛع

 غالة ارؾبد أزخبثبد ِٛاػ١ذ اٌغبِؼخ سئ١س ٠صذس أْ ػٍٝ ِصش غالة ارؾبد الزشاػ ػٍٝ ثٕبء األلً ػٍٝ ثأسجٛػ١ٓ اٌّٛػذ

 . اٌغبِؼخ غالة ارؾبد ِغٍس الزشاػ ػٍٝ ثٕبء األلً ػٍٝ ثأسجٛع اٌزششؼ ثبة فزؼ ِٛػذ لجً اٌغبِؼخ و١ٍبد

 : اٌطالة إلرؾبد اٌّىٛٔخ اٌٍغــبْ

. ٚاٌشؽالد األسش ٌغٕخ( 1)

 . اٌش٠بظٟ إٌشبغ ٌغٕخ( 2)

 . ٚاٌضمبف١خ اٌس١بس١خ اٌٍغٕخ( 3)

 . اٌفٕٟ إٌشبغ ٌغٕخ( 4)

 . اٌؼبِخ ٚاٌخذِخ اٌغٛاٌخ ٌغٕخ( 5)

. اٌطالة ٚشئْٛ االعزّبػٟ إٌشبغ ٌغٕخ( 6)

 ٚاٌزىٌٕٛٛعٟ اٌؼٍّٟ إٌشبغ ٌغٕخ( 7)

 

        األسر الطالبية 
  (فىشح  )  حسشأ -1
  (ؽ١بح اسٍٛة)    حسشأ -2
  (اٌسج١ً  )  حسشأ -3
  (اٌؾ١بد ع )  سشحأ -4
  (ِؼب )  سشحأ -5
  ( اٌخ١ش ف سٛا )  سشحأ -6
 (we can do)   (ٔسزط١غ ٔؾٓ ) سشحأ -7
  (اثزسبِخ )  سشحأ -8
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