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 ةيناثلا تاغللا ميلعDو ماعلا ميلعتلا لحارم <= ةيملاعلا رطألاو 78ياعملا ةيم0أ دحأ -,ع ىفخي دع$ مل

 ةيميلعتلا تاسايسلا <_ضاو نم ناديملا <= ن7لماعلا ل]ل اYZم دب ال قTرط ةطTرخ لثمت تحبصأ ذإ ،ةينجألاو

 رومألا ءايلوأو ن7سردملاو ةيميلعتلا تاسسؤملاو سرادملا يريدمو ةيساردلا بتكلاو bcانملا <_ضاووو

 ضرعDو ضرعتت qrلا - ملعأ هللاو - -tوألا اYZظأ qrلا ةساردلا هذ0 تءاج بابلا اذ0 نمو .مlسفنأ ن7سرادلاو

 تاغللا رش�لا ن7يالم ميلعD <= ھبعلي يذلا رودلاو راطإلا اذ0 ةيم0أل كلذو ،راغصلا ميلعD <= يyروألا راطإلل

ارظنو ،ةي�نجألا وأ ةيناثلا
ً

 نأ المآ ليثمتلاو دقنلاو ضرعلاب ھل ضرعأ نأ تياترا ةي�رعلا -tإ دع� ھتمجرت مدعل 

اموي ر0دزي يذلا لا��ا اذ0 <= ن7لماعلل ةيعون ةفاضإ نو]ت
ً

 .موي دع� 

 ةددعتملا ةي�نجألا تاغللا ميلعD <= ك�8شملا يyروألا <_جرملا راطإلا -,ع تردص qrلا تاثيدحتلا نمضف

 <= اليلد ا�وروأ سلجم ردصأ دقو ،راغصلل ةي�نجألا تاغللا ميلعتب ةصا��ا تاثيدحتلا هذ0 تءاج 2017 ماع

Dرت ن7تقيثو <= عقي راغصلا ميلع�D ن7تTو
ُ

 -tوألا ةقيثولا عقتو ،ن7سرادلا راغصل ةي�نجألا تاغللا ميلعتب ناينع

 راغصلا نم ةصاخ ةحTرش فدZ¡سD ةدحاو ل و ،178 دودح <= ةيناثلا ةقيثولا تءاج ن7ح <= ةحفص 158 <=

 :يDآلا وحنلا -,ع

 .تاونس 10 – 7 نم راغصلا ن7سرادلل -tوألا ةقيثولا

 .ةنس 15 – 11 نم راغصلا ن7سرادلل ةيناثلا ةقيثولا

 r©لعم داحتا عقوم -,ع "2018 ماع يyروألا راطإلا تاثيدحت" لوح ةقباس ةلاقم <= تركذ نأ <t قبس دقو

 <= ةصاخ تافصاو عضول لا��ا <= ةسام ةجاح كان0" :<,ي ام راغصلا ميلعD لوح ا780غ� ن7قطانلل يyرعلا

Dتافصاو عم قفا�8ت راغصلا ميلع Dةديدج تافصاو عضول ٍعاو ل]ش� رارق ذِخُّتا دقف كلذل ،رابكلا ميلع 

 تافصاو نم 78بك دح -tإ ةدمتسم راغصلا ن7ملعتملا تافصاو ّنإ ذإ ،عورشملا اذ0 لالخ راغصلا ن7ملعتملل

Dنم لا��ا اذ0 <= لمعلا نم 78ثكلاب مايقلا لعفلاب مت ،كلذ -,ع ةوالع .قايسلاو رمعلا بسحب ،رابكلا ميلع 
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 ةي�وروألا تاغللا ميلعD تايعجرم ةعجارمو ميمصت لاجم <= ءاضعألا لودلا عيمج نم ن7ف�8حم لبِق

 تافصاولا ةنراقمو عمج و0 ن7عفايلا ن7ملعتملل ھي±بت مت يذلا c°نلا نا  ،كلذل .ن7عفايلا ن7ملعتملل

 .15-11و 10-7 ن7تسµئر ن7تTرمع ن7تئف <= اlميظنتو ،م²Z ةصا��ا

 ELP تافصاوُم تافصاو نم ةراتخم ةعومجم عورشملا عمجي ،لما]لاب ھتيلومش مدع نم مغرلا -,عو 

 نم ةدمتسم تانيع مادختساب كلذو ،ا�وروأ سلجم <= ءاضعألا لودلا نم ةعومجم نم ن7عفايلا ن7ملعتملل

 ةكبش -,ع ا�وروأ سلجم عقوم -,ع ةل�¼ملا تانيعلا وأ / و ا�وروأ سل�� ع�اتلا ELP كنب <= ةدمتعملا جذامنلا

 ذإ .ةي¾7لجنإلا ةغلل جدي8½ما  مييقت ا0رفوي qrلا ن7عفايلا ن7ملعتملا مييقت تافصاو عم بنج -tإ اًبنج ،تن�8نإلا

 ىزغملا تاذ تالسارملا ديدحتو ،ىوتسملل اًقفو 2001 ماعل <Àيضوتلا فصاولا عم اYZم ةدحاو ل  ةاذاحم مت

قو ،راطإلا نم حيضوتلا تافصاوو ن7عفايلا ن7ملعتملا تافصاو ن7ب
ُ

 ضارعتسال 8½سلا ءا8½خ سلجم -tإ تمّد

 <= رظنلل ن7ملعملل ةقيثولا <= ةعسوملا ةيحيضوتلا تافصاولا ن7مضت مت دقو ،ا0دامتعاو اÃZف ءارظنلا

أ امك .ن7عفايلا ن7ملعتملا جما8½ل اZ¡مءالم
ُ

 نم ل]ل ةح�8قملا ةيم0ألاب قلعتي اميف ةيداشرإلا ما]حألا تفيض

 لبق نم اًضيأ ما]حألا هذ0 -,ع قيدصتلا متو .ن7تTرمعلا ن7تئفلا نم ل]ل ةعسوملا ةيحيضوتلا تافصاولا

ق .ةلصفنم ةTراشÅسا لمع ةشرو <=و ،ءارظنلا ةعجارم لالخ نم 8½سلا سلجم
ُ

 ؛ن7تقيثو <= تافصاولا تمّد

  .ةTرمع ةئف ل]ل ةدحاو ،t- 15إ 11 رمع نم لافطألل ةقيثو 10 رمع -tإ 7 رمع نم لافطألل ةقيثو

 نيسرادلا راغص ميلعتب صاخلا يبرؤالا راطٕالا لوح ةمهم تاءاضٕاو تاطحم

ةيادب
ً

 يyوروألا <_جرملا راطإلا عضو ساسأ و0 ةي�وروألا تاغللا فلم )ELP( ـلا نأ -tإ ةراشإلا ردجت 

 راطإلا كلذك امÃZلع دمتعاو ،ةغللاب ھلعف سرادلا عيطتس$ ام مئاوق -tإ ةفاضإلاب رابكلا ميلعD <= ك�8شملا

 1998 يماع ن7ب ةي�وروأ ةلود 15 ھعضو <= تكراش دق فلملا اذ0 نأب اًملع راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا

  .رابكلا ميلعD <= ك�8شملا يyوروألا <_جرملا راطإلا رادصإ ليبق 2000 –

 يyوروألا <_جرملا راطإلا عضو تاوطخ رارغ -,ع راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا َمّمُص دقو

 <_جرملا راطإلا عضو -,ع لمعلا أد�و .ني78بك تابثو ةيقادصمب عتمتي وlف كلذل رابكلا ميلعD <= ك�8شملا

 ام نمض 2018 ةياد�و 2017 ةياÐZ <= ةيئاYZلا ھتروص <= جرخ qÏح 2014 ماع ذنم راغصلا ميلعD <= يyوروألا

 Ñrف راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا ھيلإ دنÅسا ام امأ .يyوروألا <_جرملا راطإلا تاثيدحتب فرع$

 .ن7سرادلا نسو قايسلا رابتعالا ن7ع� ذخألا عم رابكلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا تافصاو
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 نT7وب�8لا نم 78بك ددع لبق نم َعِضُو دق راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا نإب لوقلا انب ٌّيرحو

 ھفصوب راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا عم لماعتلا <Ôب±Tو .ةي�وروألا دالبلا نم ا78ًبك اًددع نولثمي

 ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا نأ -tإ نطفن نأ بجي امك .ةعÕام ةعماج ةفوفصم سµلو قTرط ةطTرخ

 <= ةساردلا نم بµصن اlل نو]ي ة�8فلا هذ0 لعل يردي نمو ،رابتعالا ن7ع� ةسردملا لبق ام ذخأي مل راغصلا

 .مايألا لباق

 ةرظن عضو تمار دق ا0دجن راغصلا ميلعD <= يyوروألا <_جرملا راطإلا عضو فاد0أ 8½سÕ نأ اندرأ اذإ امأ

 لودلا <= ةTؤرلا ديحوت -tإ تفد0 اًضيأو .ن7سرادلا راغصل ةي�نجألا تاغللا ميلعD تافصاو لوح ةلماش

Åسا دقو ،اZ×دل ةمكا�8ملا تا8½��ا ةكراشمو ن7سرادلا راغصل ةي�نجألا تاغللا ميلعD <= ةي�روألا
ُ

 اذ0 <= رمث

أو َقِّقُح امم 78ثكلا لمعلا
ُ

ن
ْ

 مايقلا سرادلا عيطتس$ ام" ةمئاق ةصاخو ءاعمج ةي�وروألا لودلا ىوتسم -,ع َزِج

 رخآ -tإ ىوتسم نم لاقتنالل )تاعاسلا ددع =نمزلا( ة�ولطملا تاقوألل ةك�8شم ةTؤر 78فوت -tإ فد0 امك ."ھب

 عضو -,ع bcانملا <_ضاوو نT7وب�8لا ةدعاسم و0 ھفاد0أ م0أ نم نإف كلذكو .ÚÛrردملا ميلعتلا ىوتسم -,ع

 ل]ش� ةيميلعتلا لسالسلل ع�اتتلاو ىدملا تافوفصم عضوو ةساردلا Ürس 8½ع ةفلت��ا تاTوتسملا فاد0أ

 ةساردلا Ürس نم ةنس ل  <= ةدوش±ملا ةTوغللا تايافكلا ديدحت -,ع نT7وب�8لا ةدعاسم اًضيأو .<,جو ÝÞاو

 .ةي�نجألا تاغلل ةيسردملا

 ددع <= ةضيفتسم تاسارد -,ع تµنب امنإ اًيئاوشع مسقت ملو �8خت مل تاونسلا هذ0 نأ فاخب سµلو

 <= ةصاخ ةيسفنلا ةTوغللا تايناسللا تاسارد ھيلإ تلصوت ام رابتعالا ن7ع� ةذخآ ةي�روألا لودلا نم 78بك

 ام نأ -,ع .15 رمع <= ءاZ¡نالاو ةع�اسلا رمع� ءدبلا فاطملا ةياÐZ <= دمُتعا ذإ ھيجايب تاسارد جئاتن ءوض

 تاTوتسملاب لمعلا <= 2018 ماع يyوروألا راطإلا تاثيدحت ھب تءاج ام تقّبط اÐZأ تافصاولا -,ع ھظحالن

 تافصاوو A1 تافصاو ،لاثملا لي�س -,ع <,ي امك <ßرفلاو سµئرلا ىوتسملا -,ع تافصاولا تءاجف ،ةيعرفلا

A1+، تافصاوو A2 تافصاوو A2+  إ اذك0وt- وتسملا رخآTتا. 

ق دق تافصاولا هذ0 نأ انÝÞ 0وأ نأ دTرأو  
ُ

 تافصاو ،نيدومع -,ع ،مكل اlضرعنس امك ،تمّد

 سرادلا عيطتس$ ام و0و  )عيطتسأ ( ةمئاق بسحب تءاج ةيليصفت ىرخأو ،لوألا دومعلا <= ةماعو ةفثكم

 :يDآلا وحنلا -,ع ،يÕاثلا دومعلا <= ھب مايقلا
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 ءيطب ثيدح ةع�اتم عيطتس$

 راتخمو بوتكم اًدج ÝÞاوو

 ةلTوط فقوت تا�8ف عم ةيانع�

  .ÜÏعملا مlفي qÏح

طيس� اًفصو مlفأ نأ عيطتسأ -
ً

 <,صف لاثملا لي�س -,ع( ةفرغلل ا

 .)يمون ةفرغو ÚÛrاردلا

طيس� اًفصو مlفأ نأ عيطتسأ -
ً

 ھنولو ھم�ã لثم( ام رصنعل اًدج ا

 .ھعقومو

 ةدع اÃZلإ ترظنو اÃZلإ تعمتسا اذإ ة78صق ةصق ةع�اتم عيطتسأ -

  .تارم

 فقوت�و ،حوضو�و ،ءطبب سانلا ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .لاقي ام ÜÏعم ةفرعمل تقولا يدل كلذل ،ددعتم

 لي�س -,ع ،ة78صقلاو ةطيس�لا <=اوقلاو يÕاغألا مlف عيطتسأ -

 .ةسردملا <= اÃZلع تفرعqr Dلا راعشألاو يÕاغألا ؛لاثملا

 لمج <= تاناوي�éا نع ص�ç ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةباغلا <= شµع$ رمن ؛لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو ةطيس�

 لمج <= سقطلا نع ص�ç ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 طقاسTÅو دراب و��ا مويلا ؛لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو ةطيس�

  .ëcثلا

 ملعملا ن7ب ةثداحم ؛لاثملا لي�س -,ع ،78صق رود بعل مlف عيطتسأ -

 .بلاطلاو

 -,ع ،ةيحيضوت موسر عم ة78صقو ةطيس� ةصق مlف عيطتسأ -

 .ناويح ةصق ؛لاثملا لي�س
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 عيطتس$ ام مئاوق -tإ وأ ةيعرف تافصاو -tإ عرفتت مل ةسµئرلا تافصاولا ضع� نأ -tإ ةراشإلا ردجتو

 اlل دجوت ال ذإ  ةسµئرلا تافصاولا فد0 ةيدودحم -tإ دوع$ انئارقتسا نم كلذ لعلو ،ھب مايقلا سرادلا

 :يDآلا لاثملا كلذ نمو ،ةيعرف تافصاو

 .ةطيس̂و ة\]صق تاXYجوت عابتاو اFل / ھل ءطبQو ةيانعN ةFجوملا تاميلعتلا مFف نكمي

 

 10 – 7 راغصلا ميلعKL M يIروألا راطإلا نم CDوألا ةقيثولا سر=فل ) ةيمسر 67غ ةيدا01جا ةيص-,( ةمجرت اذ#و

 :ةي6fلجنإلا ةغللا فرعc ال نمل ىوت^[ا ضرع فدX1 تاونس

 ةمدقملا

 .لافطألاب صا��ا راطإلا اذ0 عضو ءارو ةيفل��ا -

 .ن7سرادلا راغصل ةي�وروألا تاغللا تافلم نم ةوذخأملا تافصاولا عم�� ةبجوملا بابسألا -

 ELPs نم ةقتشملا ن7سرادلا راغصل تاغللا ميلعD تافصاو ةفوفصم -

o ةقيثولا فاد0أ. 

o رداصملا رايتخا. 

o رمعلا بسح ميظنتلا. 

o و اياضقïتاباج. 

o فيشرألا لودج ميظنت. 

o ن7سرادلا راغص نم ةعومجم ل]ب ةقلعتملا تافصاولا لوادج ميظنت. 

 رداصملا حيتافم -

 عجارملاو رداصملا -
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 تاونس 10 -7 راغصلا ن7سرادلل ةروطملا ةغللا تايافك تافصاول ةراتخم ةيليثمت تانيع سرlف

 A1 / A1 لبق ام ىوتسم -

 :تايجيتا\bسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش_

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 .يوفشلا لابقتسالا §

 .يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 .يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا. 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا. 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 
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o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 موlفملا ةطاسو §

 لاصتالا ةطاسو §

 :ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 ijاقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 +A2 / A2 ىوتسم

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §
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o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

 لاصتالا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 

 

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة0وغللا -

 ة0وغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 =>اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 +B1 / B1 ىوتسم

Eسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاشIJتايجيتا 

o لاMةيلابقتسالا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا =Pمسلا لابقتسالا §

 يTاتكلا لابقتسالا §

o سالاIJةيلابقتسالا تايجيتا 

o لاMةيجاتنإلا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يTاتكلا لابقتسالا §

o سالاIJةيجاتنإلا تايجيتا 
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o لاMةيلعافتلا تاطاش 

 يوفشلا لعافتلا §

 يTاتكلا لعافتلا §

 )Online( يTاYZلا لعافتلا §

o سالاIJةيلعافتلا تايجيتا 

o لاMةيطاسولا تاطاش )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 ميjافملا ةطاسو §

o سالاIJةيطاسولا تايجيتا  

 اًديدج اًموnفم حرشl تايجيتاIJسا §

 صنلا طيسpت تايجيتاIJسا §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 <=اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 +B2 / B2 ىوتسم

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §
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 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

 لصاوتلا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 <=اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

  C1 ىوتسم

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا -

 يyاتكلا لابقتسالا -

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك
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 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 

 

 

 

 

 

 اYZيب ةنراقملا ضارغأل  تاونس 10-7 رمع نم راغصلا ميلعD <= تاTوتسملل -tوألا ةقيثولا سرlف لودج اذ0و

 :رسüو ةلوlس�

Pre A1 & A1 A2 B1 B2 C1 
 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش!

 تايجيتا34سالاو

 ةيلابقتسالا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيجاتنإلا تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 ةيلعافتلا تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش!

 تايجيتا34سالاو

 ةيلابقتسالا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيجاتنإلا تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 ةيلعافتلا تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش!

 تايجيتا34سالاو

 ةيلابقتسالا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيجاتنإلا تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 ةيلعافتلا تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش!

 تايجيتا34سالاو

 ةيلابقتسالا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيجاتنإلا تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 ةيلعافتلا تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش!

 تايجيتا34سالاو

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا
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 صنلا ةطاسو

 مو_فملا ةطاسو

 لاصتالا ةطاسو

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 يوغللا ددعتلا تايافك

 @eاقثلا ددعتلاو

 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 لاصتالا ةطاسو

 ةيطاسولا تايجيتا34سالا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 يوغللا ددعتلا تايافك

 @eاقثلا ددعتلاو

 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 ةيطاسولا تايجيتا34سالا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 طيسlت تايجيتا34سا

 صنلا

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 يوغللا ددعتلا تايافك

 @eاقثلا ددعتلاو

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 لصاوتلا ةطاسو

 ةيطاسولا تايجيتا34سالا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 يوغللا ددعتلا تايافك

 @eاقثلا ددعتلاو

 ةشمع وبأ نsسح دلاخ .د :دادعإ

 

 

 :<,ي امك وlف ةنس 15 – 10 ةئفب صتخت qrلا ةيناثلا ةقيثولا سرlف امأ

 ةمدقملا

 .لافطألاب صا��ا راطإلا اذ0 عضو ءارو ةيفل��ا -

 .ن7سرادلا راغصل ةي�وروألا تاغللا تافلم نم ةوذخأملا تافصاولا عم�� ةبجوملا بابسألا -

 ELPs نم ةقتشملا ن7سرادلا راغصل تاغللا ميلعD تافصاو ةفوفصم -

o ةقيثولا فاد0أ 

o رداصملا رايتخا 

o رمعلا بسح ميظنتلا 

o و اياضقïتاباج 

o فيشرألا لودج ميظنت 

o ن7سرادلا راغص نم ةعومجم ل]ب ةقلعتملا تافصاولا لوادج ميظنت. 

 رداصملا حيتافم -

 عجارملاو رداصملا -

 راغصلا ن7سرادلل ةروطملا ةغللا تايافك تافصاول ةراتخم ةيليثمت تانيع
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 A1 / A1 لبق ام ىوتسم -

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 موlفملا ةطاسو §

 لاصتالا ةطاسو §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 ijاقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك
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 +A2 / A2 ىوتسم

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

 لاصتالا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 صنلا طيس�ت تايجيتا�8سا §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -
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 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 <=اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 +B1 / B1 ىوتسم

 تايجيتا\bسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش_

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 صنلا طيس�ت تايجيتا�8سا §
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 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا -

 ةTوغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 ijاقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 

 

 +B2 / B2 ىوتسم

 تايجيتا\bسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش_

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 
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 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

 لصاوتلا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 

 

 

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة0وغللا -

 ة0وغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 =>اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

  C1 ىوتسم

Cسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاشGHتايجيتا 

o لاKةيلابقتسالا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا -

 يرصبلا =Nمسلا لابقتسالا -

 يRاتكلا لابقتسالا -

o سالاGHةيلابقتسالا تايجيتا 

o لاKةيجاتنإلا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يRاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا%$سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش2لا 
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 يوفشلا لعافتلا §

 ي>اتكلا لعافتلا §

 )Online( ي>ا?<لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا%$سالا 

o ةيطاسولا تاطاش2لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 ميPافملا ةطاسو §

 لصاوتلا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا%$سالا  

 اًديدج اًموWفم حرشS تايجيتا%$سا §

 صنلا طيس]ت تايجيتا%$سا §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة0وغللا -

 ة0وغللا ةيعامتجالا -

 ةيلوادتلا -

 =>اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

  C2 ىوتسم

Cسالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاشGHتايجيتا 

o لاKةيلابقتسالا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا -

 يOاتكلا لابقتسالا -

o لاKةيجاتنإلا تاطاش 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يOاتكلا لابقتسالا §

o سالاGHةيجاتنإلا تايجيتا 

o لاKةيلعافتلا تاطاش 

 يوفشلا لعافتلا §
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 يOاتكلا لعافتلا §

 )Online( يOاTUلا لعافتلا §

o لاKةيطاسولا تاطاش )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 ميeافملا ةطاسو §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ة0وغللا -

 ijاقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 اYZيب ةنراقملا ضارغأل  ةنس 15-11 رمع نم راغصلا ميلعD <= تاTوتسملل ةيناثلا ةقيثولا سرlف لودج اذ0و

 :رسüو ةلوlس�

Pre A1 & A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا

 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا

 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا

 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا

 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 @?مسلا لابقتسالا

 يرصبلا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيلابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 تايجيتا34سالا

 ةيلعافتلا

 ةغللا تاطاش!

 ةيلصاوتلا

 تايجيتا34سالاو

 تاطاش7لا

 ةيلابقتسالا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 ةيجاتنإلا تاطاش7لا

 يوفشلا لابقتسالا

 يDاتكلا لابقتسالا

 تايجيتا34سالا

 ةيجاتنإلا

 ةيلعافتلا تاطاش7لا

 يوفشلا لعافتلا

 يDاتكلا لعافتلا

 يDاKLلا لعافتلا

)Online( 

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا
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 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 مو_فملا ةطاسو

 لاصتالا ةطاسو

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 ددعتلا تايافك

 ددعتلاو يوغللا

 @eاقثلا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 لاصتالا ةطاسو

 تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 تايجيتا34سا

 صنلا طيسlت

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 ددعتلا تايافك

 ددعتلاو يوغللا

 @eاقثلا

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا

 حرشh تايجيتا34سا

امو_فم
ً

 اًديدج ا

 تايجيتا34سا

 صنلا طيسlت

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 ددعتلا تايافك

 ددعتلاو يوغللا

 @eاقثلا

 

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 لصاوتلا ةطاسو

 تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 ددعتلا تايافك

 ددعتلاو يوغللا

 @eاقثلا

 

 ةيطاسولا تاطاش7لا

)Mediation( 

 صنلا ةطاسو

 ميfافملا ةطاسو

 لصاوتلا ةطاسو

 تايجيتا34سالا

 ةيطاسولا

 حرشh تايجيتا34سا

 اًديدج اًمو_فم

 تايجيتا34سا

 صنلا طيسlت

 ةغللا تايافك

 ةيلصاوتلا

 ة]وغللا

 ة]وغللا ةيعامتجالا

 ةيلوادتلا

 ددعتلا تايافك

 ددعتلاو يوغللا

 @eاقثلا

 ةشمع وبأ ن7سح دلاخ .د :دادعإ

 

 تافاصاو نم مكيلع اlضرعأ فوس هالعأ ن7سرlفلا <= درو ام ل]ل تاليثمتلاو جذامنلا نم ةطTرخ هذ0و

 qrلا ةسµئرلا نTوانعلاب ةمئاق هذ0 و ،راغصلل ةي�نجألا تاغللا ميلعتب صتخت qrلا ةيناثلاو -tوألا ةقيثولا

 اYZم فدlلاو ،ةيمسر 78غ ةمجرت  ن7سرادلا راغص ميلعتب ةصا��ا تافصاولا نم حذامن اlل مجرتأ فوس

 :ةي�رعلا ةغللا -tإ امlمج�8ي نم امlل هللا لlس$ qÏح ن7تقيثولا كنµت ھنع ثدحتت اّمع ةركف ميدقت

• Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

o ةيلابقتسالا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا §

 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا 

o ةيجاتنإلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لابقتسالا §
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 يyاتكلا لابقتسالا §

o ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا 

o ةيلعافتلا تاطاش±لا 

 يوفشلا لعافتلا §

 يyاتكلا لعافتلا §

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا §

o ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا 

o ةيطاسولا تاطاش±لا )Mediation( 

 صنلا ةطاسو §

 مي0افملا ةطاسو §

o ةيطاسولا تايجيتا�8سالا  

 اًديدج اًموlفم حرشD تايجيتا�8سا §

 صنلا طيس�ت تايجيتا�8سا §

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا •

 ةTوغللا ةيعامتجالا •

 ةيلوادتلا •

 <=اقثلا ددعتلاو يوغللا ددعتلا تايافك

 :ن7تقيثولا بسحب ةيتآلا تاTوتسملا -,ع اýZذفن دقو

 ةيناثلا ةقيثولا -tوألا ةقيثولا

A1 B1 A2 B2 
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 A1 و  IJ A1يثمتلا ىوتسملل تاونس 10 – 7 ةئف فد:9س7 56لا 34وألا ةقيثولا تافصاو جذامن

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 ھب مايقلا سرادلا عطيÅس$ ام ةمئاق راطإلا تافصاو

Õتايجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

 ةيلابقتسالا تاطاش±لا

 يوفشلا لابقتسالا

  لماشلا عامتسالا مFف

A1 

 ءيطب ثيدح ةع�اتم عيطتس$

 راتخمو بوتكم اًدج ÝÞاوو

 ةلTوط فقوت تا�8ف عم ةيانع�

  .ÜÏعملا مlفي qÏح

طيس� اًفصو مlفأ نأ عيطتسأ -
ً

 ÚÛrاردلا <,صف لاثملا لي�س -,ع( ةفرغلل ا

 .)يمون ةفرغو

طيس� اًفصو مlفأ نأ عيطتسأ -
ً

 ھنولو ھم�ã لثم( ام رصنعل اًدج ا

 .ھعقومو

  .تارم ةدع اÃZلإ ترظنو اÃZلإ تعمتسا اذإ ة78صق ةصق ةع�اتم عيطتسأ -

 ،ددعتم فقوت�و ،حوضو�و ءطبب سانلا ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .لاقُي ام ÜÏعم ةفرعمل تقولا يدل كلذل

 لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقلاو ةطيس�لا <=اوقلاو يÕاغألا مlف عيطتسأ -

 .ةسردملا <= اÃZلع تفرعqr Dلا <=اوقلاو يÕاغألا

 ةطيس� لمج <= تاناوي�éا نع ص�ç ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةباغلا <= شµع$ دسأ ؛لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو
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 ةطيس� لمج <= سقطلا نع ص�ç ثدحتي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ëcثلا طقاسTÅو دراب و��ا مويلا ؛لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو

 ملعملا ن7ب ةثداحم ؛لاثملا لي�س -,ع ،78صق رود بعل مlف عيطتسأ -

 .بلاطلاو

 لي�س -,ع ،ةيحيضوت موسر عم ة78صقو ةطيس� ةصق مlف عيطتسأ -

 .ناويح ةصق ؛لاثملا

 نrرخآ ن]ملpتم ن]ب ةثداحم مFف

 تامل]لا ضع� مlف نكمي

 سانلا ثدحتي امدنع تا78بعتلاو

 ،ةسردملاو ،ةرسألاو ،اYZع / ھنع

 ،ا²Z ةطي�éا قطانملا وأ تاياوlلاو

 ءطبب اوثدحتي نأ ةطTرش

 .حوضوو

 <= مþZاقدصأ وأ م0رسأ نع ام ص�ç ثدحتي امدنع مlفلا عيطتسأ -

  .ةطيس� لمج

 لي�س -,ع ،ةفولأملا ةقوطنملا تارابعلا نم ةعومجم مlفأ نأ عيطتسأ -

 .qrسردمو qrلئاعو يy ةقلعتملا ةيساسألا تارابعلا ؛لاثملا

 لوح تامل]لا مدختسD ام اًبلاغو ةعÿاشلا تارابعلا مlفأ نأ Ürنكمي -

  .اYZع اًئµش فرعأ qrلا عيضاوملا

 رشابم روFمج ij وضعك عامتسالا

 ة�وé"م ةلوج لثم ا²Z ؤب±تلا نكمي ةلاح <= اlحرش يرجي اًدج ةطيس� تامولعمل ةضTرعلا طوط��ا مlفي نأ نكمي

 .رخآل تقو نم ةلTوط تافقو كان0 نو]ي نأو اÝéًاوو اًدج ائيطب مالكلا نو]ي نأ ةطTرش ،نيدشرمب

 تاميلعتلاو تانالعإلا -tإ عامتسالا

 .ةطيسyو ة78صق تاÃZجوت عابتاو اlل / ھل ءطب�و ةيانع� ةlجوملا تاميلعتلا مlف نكمي

 تالي�¼Åلاو ةيتوصلا طئاسولا -tإ عامتسالا

 ةيمويلا عيضاوملا لوح ة78صقلا ةيتوصلا تالي�¼Åلا نم )تاقوألاو نكامألا لثم( ةسوملم تامولعم رايتخا نكمي

 .ÝÞاوو ديدش ءطبب اlمّدقُي نأ ةطTرش ،ةفولأملا

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 ھب مايقلا سرادلا عطيÅس$ ام ةمئاق راطإلا تافصاو

 يرصبلاو vjمسلا لابقتسالا

 مليفلاو زافلتلا ةدwاشم

A1 

 ةفولأملا تارابعلاو تامل]لا -,ع فرعتلا عيطتس$

 ةسµئرلا رابخألا تاص�ëم <= تاعوضوملا ديدحتو

 لافطألا مالفأ <= ةيمويلا لم��او تامل]لا مlف عيطتسأ -

 .تانالعإلاو تايا]�éاو ةكرحتملا موسرلاو
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 لالغتسا لالخ نم ،تانالعإلا نم ديدعلاو

 .ةماعلا ةفرعملاو ةيئرملا تامولعملا

 اlعمسأ qrلا تارابعلاو تامل]لا ضع� مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةينوTزفلتلا جما8½لا <=

 ي^اتكلا لابقتسالا

 لماشلا ةءارقلا مFف

 صوصنلا مlفأ نأ عيطتسأ

 ،ةياغلل ةطيس�لاو ة78صقلا

 ،ةرم ل  <= ةدحاو ةرابع

 ةفولأملا ءامسألا طقتلأو

 تارابعلاو تامل]لاو

 اýZءارق ديعأو ةيساسألا

 .ةجا�éا بسح

 .تارم ةدعو ءطبب ا0وأرق اذإ ةطيس�لا لم��ا مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ة78صق لمج ةءارق عيطتسأ -

 ، خTراتلا ، ناونعلا ،مسالا( ةيساسألا ةيص�#لا ليصافتلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 )%�إ ، داليملا خTرات

 ةعÿاشلا ءامسألاو تامل]لا ةدعاسمب تامل]لا تاعومجمو تارابعلا مlف Ürنكمي -

 .ةياغلل ةطيس� ة78صق صوصن <=

 <= ؛لاثملا لي�س -,ع ،تالطعلا لوح ة78صقو ةطيس� لمج مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .اسÕرف <= يقيدص نا  فيصلا ةلطع

 رlشأ ،عوبسألا مايأ نع ة78صقلاو ةطيس�لا صوصنلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .رياني نم سما��ا مويلا ؛لاثملا لي�س -,ع ،لوصفلاو ةنسلا

 .قوسÅلا راوح ؛لاثملا لي�س -,ع ،اlمlفو ة78صقو ةطيس� راودأ ةءارق عيطتسأ -

 .طيس� ل]ش� ة�ولطملا ةيص�#لا تامولعملا مlف عيطتسأ

 تالسارملا ةءارق

 لئاسرلا مlف نكمي

 -,ع ةطيس�لاو ة78صقلا

 .ةيدي8½لا تاقاطبلا

  .ةدياعم ةقاطب وأ ةيدTرب ةقاطب -,ع ةطيس� ةلاسر ةءارق Ürنكمي -

  .طيس� يÕو�8كلإ دTرب نم ةسµئرلا ةطقنلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 عوبطم صن <= 78صق بوتكم عطقم نم ةسµئرلا ةطقنلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 ةلاسر <= وأ ةيدTرب ةقاطب -,ع اًدج ةطيس� لئاسر ؛لاثملا لي�س -,ع ،ÝÞاو

 .يÕو�8كلإلا دي8½لاب

 ھيجوتلل ةءارقلا

 ءامسألا -,ع فرعتلا نكمي

 تارابعلاو تامل]لاو ةفولأملا

 -,ع ةياغلل ةيساسألا

 <= ةطيس� تاراعشإ

 8&كألا ةيمويلا فقاوملا

 <= ،ةسردملا <= ا0ارأ qrلا ةفولأملا تارابعلاو تامل]لا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .ىرخأ نكامأو عراوشلا <= ،ةTراجتلا تال�éا

 .روصلا تحت ة78صقو ةطيس� لمج مlفو ةءارق عيطتسأ -

 Ürنكمي .ةيساردلا لوصفلا رادج -,ع وأ ةمئاق <= r©سا -,ع روثعلا Ürنكمي -

 .حوللا -,عو qrسردم باوبأ -,ع تاراعشلاو ءامسألا ةءارق
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 .qrقطنم <= نكامألاو يÕابملا ءامسأ ةءارق عيطتسأ - .اًعويش

 .qrقطنم <= ةسµئرلا نكامألل تامل]لا ةءارق عيطتسأ -

 قTرف مسا ؛لاثملا لي�س -,ع( لودج وأ ةمئاق <= تامولعم -,ع روثعلا Ürنكمي -

 .)لودج <= يدل لضفملا مدقلا ةرك

 Ürنكمي .ةطيس�لا تاراعشلاو لئاسرلاو ة78صقلا تاظحالملا مlفأ نأ عيطتسأ -

 وأ سوماقلا <= لاثملا لي�س -,ع( ةمئاق -,ع مسا نع ثحبلل ةيدجبألا مادختسا

 .فتاlلا ليلد

 

 

 

 c)'�او تامولعملا -,ع لوصëéل ةءارقلا

 نع ةركف -,ع لوص�éا نكمي

 ةطيس�لا ةيمالعإلا داوملا ىوتحم

 ةصاخو ،ة78صق ةطيس� فاصوأو

 .يÿرم معد كان0 نا  اذإ

 رطملا -tإ 78شqr Dلا ةينايبلا موسرلا( سقطلا نع تامولعم ةءارق عيطتسأ -

 .)...مويغلاو سمشلاو

 .)يدانلا <= لي�¼Åلا( ةطيس� جذامن ةءارق Ürنكمي -

 تارابع لاثملا لي�س -,ع ،ةفولأملا ة�وتكملا تارابعلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 نع بتكي ص�ç ،تانئا]لل طيس� فصو ،سقطلا تارابع ،ةطيس�

  .ةفيلألا تاناوي�éا

Dةءارقلا تاميلع 

 ة�وتكملا تاÃZجوتلا عبÅي نأ نكمي

 لي�س -,ع( ةطيس�لاو ة78صقلا

 .)ص -tإ س نم لاقتنالل ،لاثملا

 لاثملا لي�س -,ع( ةطيسyو ة78صق ة�وتكم تاÃZجوت عبتأ نأ عيطتسأ -

  .)رخآ -tإ نا]م نم لاقتنالا ةيفيك

 ةطيس� لمج <= ة�وتكم نو]ت امدنع تا0اجتالا مlفأو  أرقأ نأ عيطتسأ -

الوأ ؛لاثملا لي�س -,ع ،ةيحيضوتلا موسرلا عم ة78صقو
ً

 ةرشابم با0ذلا 

 .تالفا�éا ةطحم -tإ اًراس$ ھجتا مث .ةسµنكلا -tإ

 -tإ نا]م نم لاقتنالا ةيفيك لوح ة�وتكملا تا0اجتالا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .رخآ

 Ñrيفرت طاشÕ اlفصوب ةءارقلا

ت qrلا ةيمويلا ةطشÕألا لوح ةروصملاو ة78صقلا صصقلا مlفي نأ نكمي
ُ

 .ةطيس� تامل]ب بتك

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم
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 ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا

 تابلطلاو رماوألا ديدحت

Pre A1 

 .ةبحاصم ةنوقيأ وأ ةروص نم ةمل  ÜÏعم جت±تس$ نأ نكمي

 ةيجاتنإلا تاطاش±لا

 يوفشلا جاتنإلا

 لماشلا يوفشلا جاتنإلا

A1 

 ةلوزعم ةطيس� تارابع جت±ي نأ نكمي

 .نكامألاو صا�çألا نع ÚÛrاسأ ل]ش�

ائµش لوقأ نأ عيطتسأ -
ً

 .ةينغأ Ürغأ نأ وأ 

 

 

 ة�رجتلا فصو :رمتسم جولونوم

 ،اlل / ھل فصي نأ نكمي

 . شµع$ نيأو ،ھلعفي ام

 .شµعأ نيأو ،يرمع مك ،r©سا و0 ام لوقأ نأ عيطتسأ -

  .يمون ةفرغ وأ ةيساردلا لوصفلا <= دجوي اذام لوقأ نأ عيطتسأ -

  .بحأ ال وأ بحأ ام لوقأ نأ عيطتسأ -

 .<*ارف تقو <= ھب موقأ ام لوقأ نأ عيطتسأ -

  )...ام ص�ç ھيف شµع$ يذلا نا]ملا فصول( ة78صق لمج ءانب Ürنكمي -

  .Tqrرق وأ qrنيدمو <t¾+م فصول ةطيس� لمج مادختسا عيطتسأ -

 ، لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو ةطيس� لمج -= نTرخآلاو Ûr,فن فصأ نأ عيطتسأ -

 .Ürب رعش اZ×دل . تاونس 10 ا0رمع اTرام qrقيدص

 -,ع ،ة78صقو ةطيس� لمج <= ةسردملا <= ھب موقأ ام نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

 .اباتك  أرقأ انأ لاثملا لي�س

  .<Àلاو <t¾+م فصأ نأ عيطتسأ -

 تامولعملا ءاطعإ :رمتسم جولونوم

طيس� اًفصو فصي نأ نكمي
ً

 ةروص وأ نئا]ل ا

 ةيساسألا تامل]لا مادختساب نTرخآلل اlل اًرlظم

 نكمتي نأ ةطTرش ،ةTرايعملا تا78بعتلاو تارابعلاو

 .امدقم دادعتسالا نم

 وأ ةيساردلا لوصفلا <= كان0 و0 ام لوقأ نأ عيطتسأ -

 .يمون ةفرغ

 .)يÿالمزل ةبعل ميلعD( ةطيس� تاميلعD يطعأ نأ عيطتسأ -
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 078ام��ا ةبطاخم

 .مل]تملا ميدقتل لاثملا لي�س -,ع -- ةفورب ،ادج 78صق نايب ةءارق نكمي

 يyاتكلا جاتنإلا

 لماشلا يyاتكلا جاتنإلا

A1 

 مدقي نأ نكمي

 ةيباتك تامولعم

 تاذ لئاسم لوح

 لثم( ةيص�ç ةلص

 مدعو تابا�.إلا

 ،ةرسألاو ،با�.إلا

 )ةفيلألا تاناوي�éاو

 تامل  مادختساب

 تا78بعDو ةطيس�

 .ةيساسأ

 .اZ¡سرد qrلا تامل]لا مادختساب <*ارف تاقوأ <= ھب مايقلا بحأ امع ةباتكلا عيطتسأ -

 .)ةماقإلا نا]مو رمعلاو مسالا لثم( Ûr,فن نع ءÛr/ ةباتك عيطتسأ -

 .qrساردل Ürمزلا لود��ا ةباتك عيطتسأ -

 .كلذ -tإ امو <0أو qrخأو يyأو يDدلاو :qrلئاع نع تامولعملا ضع� ةباتك عيطتسأ -

 .<,صفو qrسردم نع تامولعملا ضع� ةباتك عيطتسأ

 روص مادختساب ،غارفلا تقو ةطشÕأ لوح ة78صقو ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

 .ة78صق ةصق تأرق ؛لاثملا لي�س -,ع ،ةنيعم تامل و

 تامل و روص مادختساب ةيمسوملا ةطشÕألا لوح ة78صقو ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

 .ديل��ا -,ع �c¾�لل ب0ذأ ءاتشلا <= ؛لاثملا لي�س -,ع ،ةنيعم

 ،ةنيعم تامل و روص مادختساب ة78صقو ةطيس� لمج <= Ûr,�الم نع ةباتكلا عيطتسأ -

 .ءارضخ ةزولب س�لأ انأ لاثملا لي�س -,ع

 ة78صقو ةطيس� لمج <= ا3Zحأ ال / ا3Zحأ qrلا تا�ورشملاو ةمعطألا نع ةباتكلا عيطتسأ -

 بحأ ال انأ .ةنوركعملا بحأ انا لاثملا لي�س -,ع ،ةنيعم تامل و روص مادختساب

 .ةوlقلا

 ةيعادبإلا ةباتكلا

A1 

 تارابع ةباتك نكمي

 نع ةطيس� لمجو

 سان نعو مlسفنأ

 فيك ،ن7يم0و

 اذامو نوشµع$

 .نولعفي

  .اÃZف شµعأ qrلا ةماlلا نكامألا لوح تامل]لا %¼Õ وأ ةباتك عيطتسأ -

  . ) ھيف شµعأ ىذلا نا]ملاو رمعلاو مسالا لثم ( Ûr,فن نع ءÛr/ ةباتك عيطتسأ -

  .روصلا بناجب ة78صقلا لم��او تامل]لا ةباتك عيطتسأ -

 .78صق صن <= ةدوقفملا تامل]لا ءلم عيطتسأ -

 ،شµعأ نيأ ،ةيص�#لا تامولعملا لثم ،ةطيس� زومر وأ تامل  %¼Õ وأ ةباتك عيطتسأ -

 ...ءايشأو ناولأو ماقرأ ،يرمع مك

 نأ Ürنكمي .ن7يم0و صا�çأ نعو ÛÏ,فن نع ةطيس� لمجو تارابع ةباتك عيطتسأ -
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  .نولعفي اذامو نويلاي��ا سانلا ھيف شµع$ يذلا نا]ملا نع بتكأ

 -,ع ، ةنيعم تامل و اًروص مدختس$ ص�#ل 78صقو طيس� فصو ةباتك عيطتسأ -

 .ءاقرز نويع يدل .ساموت r©سا ؛لاثملا لي�س

 تامل و روص مادختساب ةسردملا <= <,مع نع ة78صقو ةطيس� لمج بتكأ نأ عيطتسأ -

  .ةينغأ Ürغأ انأ ؛لاثملا لي�س -,ع ،ةنيعم

 روصلا مادختساب كلذو ، غارفلا تقو ةطشÕأ نع ة78صقو ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

 .ة78صق ةصق تأرق لاثملا لي�س -,ع ، ةاطعملا تامل]لاو

 ، ةنيعم تامل و روص مادختساب تالطعلا لوح ة78صقو ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

 .�c¾�لل ب0ذأس ءاتشلا ةلطع <= ؛لاثملا لي�س -,ع

 تامل و روص مادختساب ةيمسوملا ةطشÕألا نع ة78صقو ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

  .ديل��ا -,ع �c¾�لل ب0ذأ ءاتشلا لصف <= ؛لاثملا لي�س -,ع ، ةنيعم

 ة78صقو ةطيس� لمج <= )هركأ / بحأ( qrلا تا�ورشملاو ماعطلا نع بتكأ نأ عيطتسأ -

 بحأ ال انأ .qrيغابسلا بحأ انأ ؛لاثملا لي�س -,ع ،ةاطعملا تامل]لاو روصلا مادختساب

 .ةوlقلا

  .ةطيسyو ة78صق صوصن <= ھب موقأ امو ،انأ فيك بتكأ نأ عيطتسأ -

 .Ûr,فن نع طيس� ç�4Ûr فصو ةباتك عيطتسأ -

 .ھيف شµعأ يذلا نا]ملا وأ qrلئاع وأ qrسردم نع ةطيس� لمج ةباتك عيطتسأ -

 A1 و   A1 لبق ام ىوتسم

 ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالا

 ضTوعتلا

A1 

 ةكرح مادختسا نكمي

 تامل]لا معدل ةيدسج

 نع 78بعتلا <= ةطيس�لا

 .ةجا�éا

 اlفصأ وأ طس�أ تافدارمب اZ¡يسÕ وأ اlفرعأ ال qrلا تامل]لا لادبÅسا عيطتسأ -

 ىرخأ تامل  وأ ھجو 78بعD وأ تاءاميإب

 نأ عيطتسأ رمألا مزل اذïو ،رجتملا نم ي�8شأ نأ دTرأ اذام لوقأ نأ عيطتسأ -

اموlفم نو أ
ً

  .ھجولا تا78بعDو تاءاميإلا مادختساب لضفأ ل]ش� 

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 ةيلعافتلا تاطاش±لا

 يوفشلا لعافتلا
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 ماعلا يوفشلا طاش±لا

A1 

 نكلو ةطيس� ةقTرطب لعافتي نأ نكمي

 أطبأ لدعمب راركتلا -,ع ايل  دمتع$ لاصتالا

 حيé"تلاو ةغايصلا ةداعïو ،مالكلا نم

 ،اÃZلع ةباجإلاو ةطيس�لا ةلئسألا حرط نكمTو

 اÃZلع درلاو ةطيس�لا تاحTرصتلا <= عورشلاو

 اًدج ةفولأم عيضاوم لوح

 راركتو ءطبب نوثدحتي اونا  اذإ سانلا عم لعافتأ نأ عيطتسأ -

 امل طيطختلا <= يDدعاسم مث نمو اlمlفأ ال qrلا تامل]لا

  .ھلوقأ نأ لواحأ

 <= حبسملا <= يقتلن ل0 ،ام ص�ç ةلباقمل بµت�8لا عيطتسأ -

  ؟ةرشع ةيدا�éا ةعاسلا

  .ةيفتا0 ةثداحم لثم ،نTرخآلا عم فرصتلاو لمعلا عيطتسأ -

 روا�éا مlف

A1 

 78باعتلا مlف نكمي

 -tإ فدqr ýZلا ةيمويلا

 تاجايتحالا ةيبلت

 ،ةسوململا ةطيس�لا

 ل]ش� ةlجوم نو]ت

 مالكب اlل وأ ھل رشابم

 رركتمو ءيط�و ÝÞاو

 .فطاعتم باطخ�و

 نيأو رمعلاو ، ا0 / ھمسا لوقTو ھسفن ةثدا�éا كTرش مدقي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

  .شµع$

 لي�س -,ع ، <t ءاقدصألا وأ ةرسألا اlل / ھل ام ص�ç مدقي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

  .يمأ <6 هذ0 ؛لاثملا

 ، ة78صقو ةطيس� لمج <= رعش$ فيك ام ص�t> ç لوقي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .78خب انأ مويلا ؛لاثملا لي�س -,ع

 ةطيس� لمج مادختساب ةدعاسملل ام ص�Ür çم بلطي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

  ؟كلضف نم ،يDدعاسم كنكمي ؛لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو

  .ةطيس� لمج <= مþZاقدصأ وأ ھتلئاع نع ام ص�ç ثدحتي امدنع مlفن نأ نكمي -

 .حوضوو ءطبب سانلا ثدحتي امدنع ادج ة78صق تاثدا�éا مlفأ نأ عيطتسأ -

 راو�éا

A1 

 <= كراش$ نأ نكمي

 تاذ ةطيس� ةثداحم

 ةيساسأ ةيعقاو ةعيبط

 نكمي عوضوم لوح

 ،مألا ھنطو لثم ،ھب ؤب±تلا

 .ةسردملا ،ةرسألا

  .بحي ال  وأ بحي ام ام اًص�ç لأسأ نأ عيطتسأ -

 .شµعأ نيأ لوقأو ،ام ص�ç شµع$ نيأ لأسأ نأ عيطتسأ -

 .تاوخأ وأ ةوخإ ھيدل نا  نإ م0دحأ لأسأ نأ عيطتسأ -

 لي�س -,ع ،يDامامت0ا نع ثدحتأو ةطيس� ةلئسأ -,ع بيجأو لأسأ نأ عيطتسأ -

 وأ ةفيلألا تاناوي�éا لوح وأ .يDامامت0او qrقطنم لوح ةلباقم <= ةكراشملا ؛لاثملا

 ...ءادتراو ھب مايقلا بحن ام لوح قيدص عم ثدحتلا ؛ةلضفملا ةمعطألا
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 )ءاقدصألا عم( ةيمسر 78غ ةشقانم

A1 

 بحي ام لدابت نكمي

 ةضاTرلل هركTو

 -tإ امو ،ةمعطألاو

 مادختساب كلذو ،كلذ

 نم ةدودحم ة78خذ

 امدنع ،تا78بعتلا

Dاع�c و حوضوب� ءطب

 .ةرشابمو

 دقتعأ' لثم تارابع مادختساب كلذو ، ام ص�ç عم فلتخأ وأ قفتأ نأ عيطتسأ -

  .'كلذ دقتعأ ال' ،'قح -,ع تنأ' ،'كلذ

 .ھب�8$ ال وأ ھب�8$ يذلا ام ،ام اًص�ç لأسأ نأ عيطتسأ -

  .بحأ ال و بحأ س�الملاو ماعطلا ام لوقأ نأ عيطتسأ -

 لي�س -,ع ،يDامامت0ا نع ثدحتأو ةطيس� ةلئسأ -,ع بيجأو لأسأ نأ عيطتسأ -

 وأ ةفيلألا تاناوي�éا لوح Þ¼م .يDامامت0او qrقطنم لوح ةلباقم <= ةكراشملا ؛لاثملا

 ...ھئادتراو ھب مايقلا بحن ام لوح قيدص عم ثدحتلا ؛ةلضفملا ةمعطألا

 ؟لضفملا كنول ام لاثملا لي�س -,ع ،ة78صقو ةطيس� ةلئسأ يÿالمز لأسأ نأ عيطتسأ -

 -,ع ،غارفلا تقو طاشÕ لوح ة78صقو ةطيس� ةلئسأ -,ع بيجأو لأسأ نأ عيطتسأ

  ؟8&كأ ھلعفت نأ بحت يذلا ام .امنµسلا -tإ با0ذلا بحأ ؛لاثملا لي�س

  .ھ0ركأو بحأ ام لوح ةطيس� ةيموي تاثداحم ءارجإ عيطتسأ -

 )كلذ -tإ امو ثدح ميظنتو ،ةقيثو ةشقانمو ،ثاثأ ةعومجم عيمجت لاثملا لي�س -,ع( فدlلا وحن ھجوملا نواعتلا

A1  

 ةلئسألا مlف نكمي

 ةيانع� ةlجوملا تاميلعتلاو

 عابتاو اlل / ھل ءطب�و

 .ةطيسyو ة78صق تاÃZجوت

 نأ بجي" لثم ،ةيساردلا لوصفلا <= ملعملا اlمدق qrلا تاميلعتلا مlف عيطتسأ -

 ."كب ةصا��ا فطاعملا علخ" ،"اذ0 لعفت

  .ملعملا تاميلعD مlفأ نأ عيطتسأ -

 .لعفلاب ھفرعأ ائµش لعفأ نأ ملعملا <t لوقي امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ةبعل بعل ةيفيك <t نولوقي يÿاقدصأ امدنع مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةيساردلا لوصفلا <= دادضأو لا]شألاو ناولألا -,ع روثعلا عيطتسأ -

 Ürنكمي .ءطب�و ةيانع� ملعملا <t اlلوقي qrلا تاميلعتلاو ةلئسألا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .تاميلعتلا عابتاو ةلئسألا -,ع ةباجإلا كلذ دع�

 تامد��او علسلا -,ع لوص�éا

A1  

 نع سانلا لأسÕ نأ نكمي

 سانلا ءاطعïو ءايشألا

 .ءايشأ

  .ءÛr/ نع لأسأ نأ عيطتسأ -

  .ةطيس� تابلط -,ع درأو لأسأ نأ عيطتسأ -

 .فل]ت مك لأسأو ةTراجتلا تال�éا <= ءايشألا نع لأسأ نأ عيطتسأ -
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 Ürم بلطي امدنع ءايشأ سانلا يطعأو ،ءايشألا نع سانلا لأسأ نأ عيطتسأ -

 مدختسا ،رمألا مزل اذïو ،رجتم <= ي�8شأ نأ دTرأ ام لوقأ نأ عيطتسأ .كلذ

  .ھجولا تا78بعDو تاءاميإلا

 .اÃZطعأ نأو ءايشأ نع لأسأ نأ عيطتسأ -

 تامولعملا لدابت

A1  

 تاميلعتلاو ةلئسألا مlف نكمي

 اlل / ھل ءطب�و ةيانع� ةlجوملا

 .ةطيسyو ة78صق تاÃZجوت عابتاو

 <= ؟كمسا ام ؛لاثملا لي�س -,ع( Ûr,فن نع ةطيس� ةلئسأ مlف عيطتسأ -

 لوصفلا <= ملعملا اlمدق qrلا تاميلعتلا مlف عيطتسأ .)؟تنأ ةئف يأ

 ."كب ةصا��ا فطعملا علخ" ،"كلذ لعفت نأ بجي" لثم ،ةيساردلا

 لَباقملاو لِباقملا رود ةسرامم

A1  

 ةلئسألا -,ع ةلباقم <= درلا نكمي

 يرجت qrلا ةطيس�لا ةرشابملا

 مالكلا <= ÝÞاوو ديدش ءطبب

 لوح <9الطصالا 78غ رشابملا

 .ةيص�#لا ليصافتلا

 -,ع ،<Àلاصم نع ثيد�éاو ةطيس� ةلئسأ نع بيجأو لأسأ نأ عيطتسأ -

 تاناوي�éا لوح ؛<Àلاصمو qrقطنم لوح ةلباقم <= ةكراشملا لاثملا لي�س

 ھب مايقلا بحن ام لوح قيدص عم ثدحتلا ؛ةلضفملا ةمعطألا وأ ةفيلألا

 .ھس�لو

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

  يyاتكلا لعافتلا

 ماعلا يyاتكلا لعافتلا

A1 

 ليصافت رTرمت بلطي نأ نكمي

çبوتكم ل]ش� ةيص�. 

 

 تالسارملا

A1  

 تارش±لاو لئاسرلا ةباتك نكمي

 لم��ا نم ةلسلسك تن�8نإلا 8½ع

 امو تاياوlلا لوح اًدج ة78صقلا

 مادختساب كلذو ،هركي / بحي

 .يÕو�8كلإ دTرب ةلاسر <= وأ ةيدTرب ةقاطب -,ع ة78صق ةلاسر ةباتك عيطتسأ -

 .داليم ديع ةلف�é ةوعد ةباتك عيطتسأ -

 ،لاثملا لي�س -,ع( ةطيس� لئاسرو تاوعدو تاراعشإ ةباتك عيطتسأ -

 .)اًدغ ةسردملا <= ةلفح كان0 نو]يس
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 ،ةيسايق تا78بعDو ةطيس� تامل 

 .سوماقلاب ةناعتسالاب

 -tإ امو ،ن7ملعملاو ءابآلاو يقيدص -tإ ة78صق ةئنýZ لئاسر ةباتك عيطتسأ -

 .ديعس داليم ديعو ةديعس ةديدج ةنس لثم ،كلذ

 .يÿاقدصأ -tإ ةطيس� ةينو�8كلإ لئاسرو ةيصن لئاسر ةباتك عيطتسأ -

 .دايعألاو ةديدج ةنس ،داليم ديعل ة78صق لئاسر ةباتك Ürنكمي -

 جذامنلاو لئاسرلاو تاظحالملا

A1  

 وأ خ0راوتلاو ماقرألا ةباتك نكمي

 وأ ةيسorKا وأ صاopا مسالا

 وأ داليملا خ0رات وأ رمعلا وأ ناونعلا

 لثم كلذ wxإ امو دلبلا wxإ لوصولا

 .قدنفلا ليTr| جذومن

 �xع ،طيس� جذومن �xع تامل�لا ءلمو ن�تلمج وأ ة�Hصق ةلمج ةباتك عيطتسأ -

 �xع وأ يCوGHكلإلا دي�Hلا ق0رط نع ةلطعلا تايحت ،قوس�لا ةمئاق لاثملا لي�س

  ...ةيد0رب ةقاطب

 .يCاونعو يدل�و يرمعو ��سردم نع ةطيس� ةيص�p تارامتسا ءلم عيطتسأ -

 

 

 

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا

 ةيباé: تاشقانمو تاراوح

A1 

 لوح ةياغلل ة78صقلا لم��ا نم ةلسلسك تن�8نإلا 8½ع ةيص�ç تاروش±مو ةياغلل ةطيس� لئاسر ةباتك عيطتس$

 .ةمج�8لا ةادأ -,ع دامتعالاب ، %�إ ، با�.إلا مدع / تابا�.إلا ،تاياوlلا

 مسالا لثم( ةيساسألا ةيص�#لا تامولعملا 78فوتو ،تن�8نإلا 8½ع ةياغلل طيس� قيبطت وأ ءارش ةيلمع لامكإ عيطتس$

 .)فتاlلا مقر وأ يÕو�8كلإلا دي8½لا ناونع وأ

 دد�éاو ÝÞاولا فدlلا تاذ تن�8نإلا 8½ع تالماعملا

A1 

 وأ مسالا لثم( ةيساسألا ةيص�#لا تامولعملا 78فوتو ،تن�8نإلا 8½ع ادج طيس� قيبطت وأ ءارش ةيلمع لامكإ نكمي

 .)فتاlلا مقر وأ يÕو�8كلإلا دي8½لا ناونع

 ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا

 حيضوتلا ةيغ� لاؤسلا
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A1 

 لوح تاءاميإلا�و تامل]لاب 78ش$ نأ عيطتس$

 .ھمlفي ال ام

 .مlفي ال ھنأ ةطيس� ةقTرطب 78بعتلا عيطتس$

 .مlفأ ال انأ لوقأ نأ عيطتس$ -

Õةطاسولا تاطاش 

 ةماعلا ةطاسولا

A1 

 تاذ ةطيس� ةTؤب±ت تامولعم لقني نأ نكمTو .ام ةركفب مامت0الا راlظإل ةيظفل 78غ تاراشïو ةطيس� تامل  مادختسا نكمي

 .ةطيسyو ة78صق تارابع <= ھب ةيص�ç ةقالع

 صنلا ةطاسو

Õمالكلا <= ةددحم تامولعم رش 

A1 

 .ةروصمو ةطيسyو ة78صق صوصن نم )راعسألاو ماقرألا لثم( اًدج ةيساسأ تامولعم عم )ةغللا <=( لماعتي نأ عيطتس$

Õةباتكلا <= ةددحم تامولعم رش 

A1 

 ءطبب مل]تملا 8½ع$ نأ ةطTرش ةيص�#لا ةيم0ألا تاذ ادج ةطيس�لا تامولعملاو راعسألاو ماقرألاو ءامسألا نودي نأ نكمي

 .راركتلا عم ،حوضوو ديدش

 يوفش صن ة��اعم

A1 

 .مألا ةغللاب ة�وتكم اًدج ةطيسyو ة78صق لمجب ةطيس� تامولعم فدlلا ةغللاب لقني نأ نكمي

 بوتكم صن ة��اعم

A1 

 .ةعابط ةمدقملا ة78صقلا صوصنلاو ةدرفملا تامل]لا %¼Õ نكمي

 يوفش ل]ش� بوتكم صن ةمجرت

A1 

  .ىرخأ -tإ ةغل نم ةTوفش ةقيقد 78غو ةطيس� ةمجرت مدقي نأ نكمي

 بوتكم -tإ بوتكم صن مجرت
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A1 

 ÜÏعملا امئاد راتخي ال دق نكلو ،)ب ةغللا( -tإ )أ ةغللا( نم ةطيس�لا تارابعلاو تامل]لا ةمجرت ،سوماقلا ةدعاسمب ،نكمي

 .بسانملا

 )بدألا كلذ <= امب( ةيعادبإلا صوصنلل ةيص�ç ةباجتسا نع 78بعتلا

A1 

 .يyدأ صن هاجت هروعش نع 8½عيل ةطيس�لا تارابعلاو تامل]لا مادختسا نكمي

 مي0افملا ةطاسو

 تاعومجم <= نواعتلا

Dسlواعتلا لعافتلا ليÕنارقألا عم ي 

A1 

 لأسüو مlفي ھنأ -tإ 78شD نأ نكمي .ةطيسyو ة78صق تارابع مادختساب ةياغلل ةطيس� ماlم <= نTرخآلا تام0اسم ةوعد نكمي

 .نومlفي نورخآلا نا  اذإ ام

 ÜÏعملا ءانبل نواعتلا

A1 

 .نTرخآلا يأر ام لأسÕو ادج ةطيس� تامل]ب ةركف نع 78بعتلا نكمي

D#ا عي��éي0افملا ثيد©r 

A1 

 .ام ةركفب مامت0الا راlظإل ةيظفل 78غ تاراشïو ةلوزعم ةطيس� تامل  مادختسا نكمي

 يطاسولا لصاوتلا

Dسlيددعتلا ءاضفلا لي 

A1 

 لالخ نم ،ةيظفل 78غ تاراشïو ةطيس� تامل]ب مامت0الاو بيح�8لا راlظإ لالخ نم تافاقثلا ن7ب لدابتلا لlس$ نأ عيطتس$

 .ةرشابم اZ¡��اعم دنع اlمlفي نا  اذإ اميف ةراشإلاو ثدحتلل نTرخآلا ةوعد

 )ءالمزلاو ءاقدصألا عم( ةيمسرلا 78غ فقاوملا <= طيسولا رودب مايقلا

A1 

 ميدقتو ا²Z ؤب±تلا نكمي تامولعم لوح ،نTرخآلا نع ادج ةطيسyو ةيص�ç ليصافت لوح فدlلا ةغللاب لصاوتلا نكمي

 .ةغايصلا <= نTرخآلل ةدعاسم

Dسlتافال��او فقاوملا <= لصاوتلا لي 
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A1 

 تارابعلاو تامل]لا مادختسا نكمTو ةل]شم ھيدل ام ص�ç نو]ي امدنع وأ نوثدحتملا فلتخي امدنع كردي نأ نكمي

 .فطاعتلا -tإ ةراشإلل "؟78خب تنأ ل0" "مlفأ انأ" لاثملا لي�س -,ع( ةطيس�لا

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا ةيافكلا

 ماعلا ةغللا لاجم

A1 

 تادرفم ةعومجم ھيدل

 تامل]لا نم ةيساسأ

 تالاحب ةقلعتملا تارابعلاو

 .ةنيعم ةددحم

 ءايشألاو تاناوي�éاو صا�çألا ءامسأ عم ة78صقلا لم��ا ضع� مlفأ نأ عيطتسأ -

 رlشأو ،عوبسألا مايأو ،س�الملاو ،ءاذغلاو ،مس��ا نم ءازجأو ،رو0زلاو تاتابنلاو

 .تالافتحالاو تالطعلاو لقنلا لئاسوو ،ةنسلا مساومو ،ةنسلا

 .راعسألاو تاعاسلا - تقولاو ناولألاو لا]شألا ديدحت عيطتسأ -

 ،ملاعلا <= ةفلت��ا قطانملا وأ لودلا ءامسأ ةءارق روصلا ةدعاسمب عيطتسأ -

 .تالافتحالاو دايعألاو ،تاتابنلاو تاناوي�éا

  .اننودعاس$ نيذلا صا�çألل تامل]لا مlف عيطتسأ -

  .سقطلا نم ةفلتخم عاونأل تامل]لا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .رفسلا لوح ةسµئرلا تامل]لا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ÚÛrاردلا ماعلا لالخ تاناجرlملاو دايعألا تامل  مlفأ نأ عيطتسأ -

 تادرفملا لاجم

A1 

 .ةنيعم ةسوملم تالاحب ةقلعتملا تارابعلاو تامل]لا نم ةيساسأ تادرفم ة78خذ كلتمي

 ةTوغللا ةقدلا

A1 

 .ةطيس�لا ةTوحنلا ل ايlلا نم ليلق ددع -,ع طقف ةدودحم ةرطيس رlظي

 )قطنلا( تايتوصلا طبض

A1 

 <= ن7ثدحتملا عم لماعتلا اوداتعا نيذلا نTروا�éا بناج نم د��lا ضع� عم الإ ةدود�éا ھتارابعو ھتامل  مlفت ال دق

  .ةينعملا ةTوغللا ةعوم��ا
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 يDوصلا جاتنإلا

A1 

 .ةيانع� ھÃZجوت مت اذإ ةفدZ¡سملا ةغللاب تاوصألا جاتنإ ةداعإ نكمي

 ةTزTرطتلا زومرلا

A1 

 78ثأت نم مغرلا -,ع ،ÝÞاو ل]ش� ةطيس�لا تارابعلاو تامل]لا نم ةدودحم ة78خذ نم ةTزTرطتلا زومرلا مادختسا نكمي

 .ھعاقيïو ھميغنتو ه8½ن -,ع يوقلا مألا ةغللا

 يyاتكلا مسرلا طبض

A1 

 تال�éا ءامسأو ةيمويلا ءايشألا ءامسأو تاميلعD وأ ةطيس� تامالع ؛لثم ة78صقلا تارابعلاو ةفولأملا تامل]لا %¼Õ نكمي

 .ماظتناب ةمدختسملا تارابعلا ن7يعDو ةTراجتلا

 ةTوغللا ةيعامتجالا ةيافكلا

 ةTوغللا ةيعامتجالا ةمءالملا

A1 

 ÚÛrاسأ <ßامتجا لاصتا ءاشÕإ عيطتس$

 ةقTرطب ل]ش طس�أ مادختساب يموي

 .تامدقملاو ؛عادولاو ةيحتلا :نم ةبذlم

 ، فسآ ،كل اركش ،كلضف نم الئاق

 .%�إ

 نTرخآلاو Ûr,فن ميدقت عيطتسأ -

  .ةيحت -,ع درلاو ةيحتلا ءاقلإ عيطتسأ -

  .راذتعالا عيطتسأ -

 .كل اركش لوقا نأ عيطتسأ -

 .اركشو كلضف نم لوقا نأ عيطتسأ -

 .يÿالمزو r©لعمل اعادو و ابحرم لوقأ نأ عيطتسأ -

 <= ثدحتلل ،مام�éا -tإ با0ذلل ، لصفلا ةرداغمل( نذإلا بلط عيطتسأ -

 .لصفلا

  .اÃZلع درلاو ةطيس�لا تابلطلا ميدقت عيطتسأ -

 .ماّم�éا -tإ با0ذلل نذإلا بلط عيطتسأ -

 تامل]لا مادختساب ھل اًعادو يقيدص وأ غلاب ص�ç ةيحت عيطتسأ -

 ، "اًبحرم" ، لاثملا لي�س -,ع( مويلا نم ن7عم تقو ةقباطمل ةحيé"لا

 ةلحر كل ÜÏمتأ" "اًعادو" ، "��78ا ءاسم" ، "��78ا ءاسم" ، "��78ا حابص"

 .)كلذ -tإ امو ، "اًدغ كارأ" ، "ةليمج
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 ، "اوفع" لثم تامل  مدختسا( .ام ص�ç ركشو راذتعالا عيطتسأ -

 )%�ا ، "اركش" ، "فسآ"

 ةيلوادتلا ةيافكلا

 كب�éاو كبسلا

A1 

 ."مث" وأ "و" لثم اًدج ةيساسأ ةيطخ تالصومب تامل]لا تاعومجم وأ تامل]لا ط�ر نكمي

 حا�8قالا ةقد

A1 

 .ةطيس� ةقTرطب ةسوململا تاجايتحالاو ةيص�#لا ليصافتلا لوح ةيساسألا تامولعملا ليصوت نكمي

 ةTوفشلا ةقالطلا

A1 

 ،ةبسانم لقأ تامل  نع 78بعتلاو ،تا78بعتلا نع ثحبلل فقوتلا نم 78ثكلا عم ،ةلوزعمو اًدج ة78صق تاراوح ةرادإ نكمي

 .لصاوتلا حيé"تو

 A1 و  A1 لبق ام ىوتسم

 ةيفاقثلاو ةTوغللا ةيددعتلا تايافكلا

 ةيفاقثلا ةيددعتلا -,ع ءانبلا

A1 

 <= ة�وعص ھجاوي دق ھنأ نم مغرلا -,ع ،كلذ -tإ امو تقولا رابخïو ةفاسملا سايقو ميق�8لل ةفلتخم قرط -,ع فرعتلا ھنكمي

 .سوململا عونلا نم ةطيس�لا ةيمويلا تالماعملا <= qÏح كلذ قيبطت
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 B1 ىوتسم -,ع رخآ جذومن تافصاو ضرعو ميدقتل لقت±ن نآلاو

 B1 ىوتسم

Õةيجيتا�8سالاو ةيلصاوتلا ةغللا تاطاش 

 ةيلابقتسالا تاطش±لا

 ةيلابقتسالا ةثدا�éا

 عامتسالل ماعلا مlفلا

B1 

 ةسµئرلا طاقنلا مlفي نأ عيطتس$

 نأش� ÝÞاولا ÚÛrايقلا مالكلل

 اl¡Zجاوم متت qrلا ةفولأملا رومألا

 ام ن7مخت نم نكمتأل يفكي امب اًديج ا78ًصق اًدرس مlفأ نأ عيطتسأ -

  .كلذ دع� ثدحي دق

 ل  ديدحت عم ،يمويلا يDايح ن7تور لوح تامولعم مlفأ نأ عيطتسأ -
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 ةسردملاو لمعلا <= ماظتناب

 كلذ <= امب ،كلذ -tإ امو ھيف�8لاو

 .78صقلا درسلا

 اÝéًاو باط��ا نو]ي نأ ةطTرش ،ليصافتلاو ماعلا ÜÏعملا نم

  .ةيسايقلا ةغللا�و

 ضرعل امارد لاثملا لي�س -,ع ،راودألا بعل ةيبلاغ مlف عيطتسأ -

  .ةسردملا

 تاعوضوملا لوح تامولعملا نم ءازجأو تا78سفتلا مlفأ نأ عيطتسأ -

  .Ürمqr ýZلا

 نTرخآلا ن7ثدحتملا ن7ب ةثدا�éا مlف -

 طاقنلا امومع عبÅتي نأ نكمي

 نم ةعسوملا ةشقانملل ةسµئرلا

 نو]ي نأ ةطTرش ،اlل / ھلوح

 باط��ا <= حوضوب 78بعتلا

 .يداعلا

  .نوثدحتي امدنع ةسردملا ءالمز وأ نوملعملا ھلوقي ام مlف عيطتسأ -

 Ûr>املاو رضا�éا نع سانلا ثدحتي امدنع ¾7يمتلا عيطتسأ -

 .لبقتسملاو

 .يÿاقدصأو يDذتاسأ مlف ةلوlس� عيطتسأ -

  .يفص <= نTرخآلا ذيمالتلا مlفأ نأ عيطتسأ -

  .س�الملا وأ ماعطلا نع ثيد�éا مlفأ نأ عيطتسأ -

 <= سانلا ثدحتي امدنع ةثداحملل ةسµئرلا ةركفلا مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ةيسايق ةغل�و ءطبب اوثدحتي نأ ةطTرش ،يروضح

 -,ع ،ماع ل]ش� يÿاقدصأو qrلئاع لوح تاثدا�éا ةع�اتم عيطتسأ -

 .ھب اورم امو م0 فيك لاثملا لي�س

 qrلا ءايشألا نع فصلا <= يÿالمز ھلوقي ام اساسأ مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ةيسردملا براجتلا لوح م0رTراقت لثم ،اlفرعأ

 عيضاوم لوح رTراقتلاو تاثداحملل ةسµئرلا طاقنلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 نع يÕوTزفلت رTرقت لاثملا لي�س -,ع ،ا²Z متlم انأ qrلا ةعيبطلا

 .ةيقTرفألا تاناوي�éا

 رشابم روlمج <= وضعك عامتسالا

 طوط��ا عبÅتي نأ نكمي

 ة78صق تاثدا�é ةضTرعلا

 ةفولأملا عيضاوملا لوح ةرشابم

 باطخ <= اlميدقت متي نأ ةطTرش

 .ملاعملا ÝÞاو ÚÛrايق

 يذلا ص�#لا نع ويديفلا وأ ثيد�éا مظعم مlف عيطتسأ -

  .اندعاس$

  .تاناجرlملاو مساوملا لوح سوردلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 نكامألا لوح ويديفلا ةطرشأ وأ تاثدا�éا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةيل�éا ثادحألاو
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 .ويديفلا وأ خTراتلا سرد <= ةسµئرلا طاقنلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .رخآ دلب نع ويديف وأ اسرد مlفأ نأ عيطتسأ

 .ةعيبطلا نع ويديف وأ اسرد مlفأ نأ عيطتسأ -

 .اÃZف شµعأ qrلا ةقطنملا نع مليفلا وأ ثيد�éا مlفأ نأ عيطتسأ -

 عيطتسأ .ةصق ملعملا أرقي امدنع لا]شألاو ناولألا مlفأ نأ عيطتسأ -

  .ةلحر نع ةصق مlفأ نأ

 ةسµئر ةرماؤمو تايا]حو ة78صقو ةطيس� صصق مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ثادحألا م0أ لسلسDو اÃZف

 qrلا ءايشألا نع فصلا <= يÿالمز ھلوقي ام اساسأ مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةيسردملا براجتلا لوح م0رTراقت لثم ،اlفرعأ

 لاثملا لي�س -,ع ،ةلطع رTرقتل ةيساسألا تامولعملا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ءاتشلا ةلطع نم رTرقت

 رفسلا لوح لاثملا لي�س -,ع ،رفسلا رTرقت اساسأ مlفأ نأ عيطتسأ -

 .تالطعلا ةقطنم -tإ

 .رTراقتلاو ةيلاي��ا 78غ صوصنلاو فاصوألا ر0وج مlفأ نأ عيطتسأ -

 .صصقلا <= ةكبëéل ةيدرفلا لحارملا ةع�اتم عيطتسأ -

 

 تاميلعتلاو تانالعإلا -tإ عامتسالا

 ةينقتلا تامولعملا مlف نكمي

 ليغشÅلا تاميلعD لثم ،ةطيس�لا

 .ةيمويلا تادعملل

 ةيمويلا تادعملل ةطيس�لا ةينقتلا ليغشÅلا تاميلعD مlف نكمي -

 .)ل�¼م ،VCR ،ا78ما]لا(

 تالي�¼Åلاو ةيتوصلا طئاسولا -tإ عامتسالا

 ةسµئرلا طاقنلا مlف نكمي

 ةيعاذإلا ةTرابخإلا تارش±لل

 لوح ةل�¼ملا داوملا طس�أو

 ءطبب مدقت qrلا ةفولأملا عيضاوملا

Õس?r اووÝÞ. 

 .ةينوTزفلتلا وأ ةيعاذإلا جما8½لل ةسµئرلا ةركفلا مlف عيطتسأ -

 ،صا�çألا رظن تاlجو -,ع فرعتلاو لوطأ عطاقم مlف عيطتسأ

 ...ةكTرش ةسردم نم ھيقلت مت يDوص وأ ويديف صن ، لاثملا لي�س -,ع

 نأ ÜrنكمTو .ةليصألا عطاقملا نم ةعومجم ر0وج مlفأ نأ عيطتسأ -

 ،لاثملا لي�س -,ع( .ن7عم صنل الصفم ايطخ وأ اTوفش ازجوم زرفأ

 )...ÜrمZ× عوضوم لوح يÕوTزفلت وأ <ßاذإ جمانرب



42 
 

 داوملاو ةيعاذإلا ةTرابخإلا تارش±لل ةسµئرلا طاقنلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 ائيطب باط��ا نا  اذإ ةفولأملا عيضاوملا لوح ةعÿاشلا ةل�¼ملا

  .اي�سÕ اÝéاوو

 تنا  اذإ ةينوTزفلتلاو ةيعاذإلا جما8½لا نم ديدعلا ةع�اتم عيطتسأ -

ýZمÜr. 

 B1 ىوتسم

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا

 مالفألاو رابخألا ةد0اشم

B1 

 نم ديدعلا ةع�اتم عيطتس$

 ةمدقملا ،ةصق لمحت qrلا مالفألا

 .ةرشابمو ةÝéاو ةغلب

 لوح ةكرحتملا موسرلاو مالفألا ةكبح مlف ،ام دح -tإ عيطتسأ -

 .ةفولأم عيضاوم

 يyاتكلا لابقتسالا

 ماعلا ةءارقلا مlف

B1 

 .مlفلا نم ٍ ضرم ىوتسمب ھتامامت0او ھلاجمب قلعتت عيضاوم لوح ةرشابم ةيعقاو صوصن ةءارق نكمي

 

 تالسارملا ةءارق

 ثادحألا فصو مlفي نأ نكمي

 لئاسر <= تابغرو رعاشملاو

çةيافكلا ھيف امب اديج ةيص� 

 .ءاقدصألا عم ماظتناب قفاوتتل

  .ةيدي8½لا تاقاطبلاو لئاسرلاو يÕو�8كلإلا دي8½لا لئاسر ةءارق عيطتسأ -

 ،صا�çألا رظن تاlجو -,ع فرعتلاو لوطأ عطاقم مlف عيطتسأ -

 .ةلاسر وأ لوطأ يÕو�8كلإ دTرب ةلاسر لاثملا لي�س -,ع

 ةعÿاشلا فور�éا <= فطاوعلاو ب�8تلاو ثادحألا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةيمويلا ةغللاب ة�وتكم تنا  اذإ ،ةينو�8كلإلا وأ

 -,ع ،يÿاقدصأو qrلئاع نم ةيص�#لا لئاسرلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .ملقلا قيدص نم لئاسر لاثملا لي�س

 نع ارTرقت مدقت qrلا ةيص�#لا لئاسرلاو لئاسرلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ھلامآو ھتابغرو هرعاشم نع ام ص�ç اÃZف بتكي qrلا ،براجتلا

 ھيجوتلل ةءارقلا
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 تاذ تامولعملا -,ع روثعلا نكمي

 ،ةيمويلا داوملا <= اlمlفو ةلصلا

 قئاثولاو تابµتكلاو لئاسرلا لثم

 .ة78صقلا ةيمسرلا

 لي�س -,ع ،ÚÛrاسأ ل]ش� لئاسرلاو تامولعملا مlفو ةءارق عيطتسأ -

  .كلذ -tإ امو تاقصلملا -,ع تامولعملا لاثملا

 لاثملا لي�س -,ع ،ثادحألا راسم نع رTرقت مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .78غص عورشم جمانرب

 c)'�او تامولعملا -,ع لوصëéل ةءارقلا

 <= ةما0 طاقن -,ع فرعتلا نكمي

 لوح ةرشابم ةيفé@ تالاقم

 .ةفولأم عيضاوم

 .ةطيس�لا رابخألا ةءارق عيطتسأ -

 .ةفولأملا 78غ داوملا ضع� كلذ <= امب عطاقم مlفأ نأ عيطتسأ -

 ةاي�éا لوح صوصن نم ،فطاوعلاو فقاوملا -,ع فرعتلا عيطتسأ -

 .%�إ ةلجم نم ةلاسر ، رخآ دلب <= ةيمويلا

 .ةليصألا صوصنلا نم ةعساو ةعومجم مlفأ نأ عيطتسأ -

 -,ع ،ن7عم صنل ةمجرت وأ بوتكم وأ يوفش ص�ëم جاتنإ عيطتسأ -

 عيضاوم <= اYZع ملعDأ عيضاوم لوح تن�8نإلا صوصن لاثملا لي�س

 ...ةلجم ةلاقم وأ ةصق ، ىرخأ

 لافطألا بتك نم اlجاتحأ qrلا تامولعملا -,ع روثعلا عيطتسأ -

  .ةيفل��ا qrفرعم مادختساب تال��ا تالاقمو فé"لاو

 تاذ عيضاوم لوح ة78صقلا ةيلد��ا صوصنلا ةع�اتم عيطتسأ -

 .ماع مامت0ا

Dةءارقلا تاميلع 

 ة�وتكم اًصوصن مlفي نأ نكمي

 .ةرشابم تاميلعتب ،حوضوب

 فتاlلا ،ويديف ةبعل :لاثملا لي�س -,ع( تاميلعتلا ةءارق عيطتسأ -

 .)لوم�éا

 لاثملا لي�س -,ع( ةÝéاو تاÃZجوتو تاميلعD عبتأو مlفأ نأ عيطتسأ -

 ،ةكعك وأ ةطلس دادعإ ةيفيكو ،كلت وأ ةلآلا هذ0 مادختسا ةيفيك

 .)%�ا

 .ةبعللا دعاوق اساسأ مlفأ نأ عيطتسأ -

 Ñrيفرت طاش±ك ةءارقلا

 نكامألا فصو مlفي نأ نكمي

 تاlجوو رعاشملاو ثادحألاو

 <= ةحارص اYZع برعأ qrلا رظنلا

  .ن7ق0ارملاو لافطألل ةلجم تالاقم ةءارق عيطتسأ -

 .ةليصألا صوصنلا نم ةعساو ةعومجم مlفأ نأ عيطتسأ -

 -,ع ،ن7عم صنل ةمجرت وأ بوتكم وأ يوفش ص�ëم جاتنإ عيطتسأ -
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 تال��ا تالاقمو ةلدألاو تاياورلا

 ةغل�و ،لاع دد�8ب اZ¡باتك متي qrلا

 .ةيموي

 عيضاوم <= اYZع ملعDأ عيضاوم لوح تن�8نإلا صوصن لاثملا لي�س

 ...ةلجم ةلاقم وأ ةصق ،ىرخأ

 B1 ىوتسم

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالا

 مالفألاو رابخألا ةد0اشم

B1 

 نم ديدعلا ةع�اتم عيطتس$

 ةغلب ةصق لمحت qrلا مالفألا

 .ةرشابمو ةÝéاو

 لوح ةكرحتملا موسرلاو مالفألا ةكبح مlف ،ام دح -tإ عيطتس$ -

 .ةفولأم عيضاوم

 يyاتكلا لابقتسالا

 ماعلا ةءارقلا مlف

B1 

 ثادحألا فصو مlف عيطتس$

 لئاسر <= تاينمتلاو رعاشملاو

çھيف امب ديج ل]ش� ةيص� 

  .ءاقدصألا -,ع درلل ةيافكلا

 .ةيدي8½لا تاقاطبلاو لئاسرلاو يÕو�8كلإلا دي8½لا لئاسر ةءارق عيطتسأ -

 -,ع ،سانلا رظن تاlجو -,ع فرعتلاو لوطأ عطاقم مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةلاسر وأ لوطأ يÕو�8كلإ دTرب ةلاسر لاثملا لي�س

 ةك�8شملا فور�éا <= فطاوعلاو ب�8تلاو ثادحألا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ةيمويلا ةغللا <= ة�وتكم تنا  اذإ ،ةينو�8كلإلا وأ

 -,ع ،يÿاقدصأو qrلئاع نم ةيص�#لا لئاسرلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 .قيدص نم لئاسر لاثملا لي�س

 نع غلبت qrلا ةيص�#لا لئاسرلاو لئاسرلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ھلامآو ھتابغرو هرعاشم نع ام ص�ç اÃZف بتكي qrلا ،براجتلا

 تالسارملا ةءارق

B1 

 ثادحألا فصو مlفي نأ نكمي

 لئاسر <= تابغرلاو رعاشملاو

çةيافكلا ھيف امب اديج ةيص� 

 .ءاقدصألا عم ماظتناب قفاوتتل

 .ةيدي8½لا تاقاطبلاو لئاسرلاو يÕو�8كلإلا دي8½لا لئاسر ةءارق عيطتسأ -

 ،صا�çألا رظن تاlجو -,ع فرعتلاو لوطأ عطاقم مlف عيطتسأ -

 ...ةلاسر وأ لوطأ يÕو�8كلإ دTرب ةلاسر لاثملا لي�س -,ع

 ةعÿاشلا لئاسرلا <= فطاوعلاو ب�8تلاو ثادحألا مlفأ نأ عيطتسأ -
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 .ةيموي ةغلب ة�وتكم تنا  اذإ ،ةينو�8كلإلا وأ

 -,ع ،يÿاقدصأو qrلئاع نم ةيص�#لا لئاسرلا مlفو ةءارق عيطتسأ -

  .قيدص نم لئاسر لاثملا لي�س

 نع ارTرقت مدقت qrلا ةيص�#لا لئاسرلاو لئاسرلا مlفأ نأ عيطتسأ -

 .ھلامآو ھتابغرو هرعاشم نع ام ص�ç اÃZف بتكي qrلا ،براجتلا

 ھيجوتلل ةءارقلا

B1 

 تاذ تامولعملا -,ع روثعلا نكمي

 ،ةيمويلا داوملا <= اlمlفو ةلصلا

 قئاثولاو تابµتكلاو لئاسرلا لثم

 .ة78صقلا ةيمسرلا

 لي�س -,ع ،ÚÛrاسأ ل]ش� لئاسرلاو تامولعملا مlفو ةءارق عيطتسأ -

 مlفو ةءارق عيطتسأ .كلذ -tإ امو تاقصلملا -,ع تامولعملا لاثملا

 .عوبسألا عورشم جمانرب لاثملا لي�س -,ع ،ثادحألا راسم نع رTرقت

 c)'�او تامولعملا -,ع لوصëéل ةءارقلا

B1 

 .ةفولأم عيضاوم لوح ةرشابم ةيفé@ تالاقم <= ةما0 طاقن -,ع فرعتلا نكمي

  .ةطيس� رابخأ ةءارق عيطتسأ -

 فقاوملا -,ع فرعتلا Ürنكمي qrلا ةفولأملا 78غ داوملا ضع� كلذ <= امب عطاقم مlفأ نأ عيطتسأ -

 ...ةلجم نم ةلاسر ،رخآ دلب <= ةيمويلا ةاي�éا لوح صوصنلا لثم ،فطاوعلاو

  .ةليصألا صوصنلا نم ةعساو ةعومجم مlفأ نأ عيطتسأ -

 لوح تن�8نإلا صوصن لاثملا لي�س -,ع ،ن7عم صنل ةمجرت وأ بوتكم وأ يوفش ص�ëم جاتنإ عيطتسأ -

  ...ةلجم ةلاقم وأ ةصق ، ىرخأ عيضاوم <= اYZع ملعDأ عيضاوم

 مادختساب تال��ا تالاقمو فé"لاو لافطألا بتك نم اlجاتحأ qrلا تامولعملا -,ع روثعلا عيطتسأ -

 .ةيفل��ا qrفرعم

 .ةماع ةيم0أ تاذ عيضاوم لوح ة78صقلا ةيلد��ا صوصنلا ةع�اتم عيطتسأ -

Dةءارقلا تاميلع 

B1 

 ةÝéاو تاميلعD مlفي نأ نكمي

 .تادعملا نم ةعطقل ة�وتكم

 ،ويديف ةبعل لغشم لاثملا لي�س -,ع( تاميلعتلا ةءارق عيطتسأ -

 .)لوم�éا فتاlلا

 لاثملا لي�س -,ع( ةÝéاو تاÃZجوتو تاميلعD عبتاو مlفأ نأ عيطتسأ -
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 .ةكعك وأ ةطلس دادعإ ةيفيكو ،كلت وأ ةبعللا اذ0 مادختسا ةيفيك

 .ام ةبعل دعاوق مlفأ نأ عيطتسأ -

 Ñrيفرت طاش±ك ةءارقلا

B1 

 نكامألا فصو مlفي نأ نكمي

 تاlجوو رعاشملاو ثادحألاو

 <= ةحارص اYZع برع$ qrلا رظنلا

 تال��ا تالاقمو ةلدألاو تاياورلا

 ةغلو ،لاع دد�8ب اZ¡باتك متي qrلا

 .ةيموي

  .ن7ق0ارملاو لافطألل ةلجم تالاقم ةءارق عيطتسأ -

 .ةليصألا صوصنلا نم ةعساو ةعومجم مlفأ نأ عيطتسأ -

 -,ع ،ن7عم صنل ةمجرت وأ يyاتك وأ يوفش ص�ëم جاتنإ عيطتسأ -

 عيضاوم <= اYZع ملعDأ عيضاوم لوح تن�8نإلا صوصن لاثملا لي�س

 ةلجم ةلاقم وأ ةصق وأ ىرخأ

 B1 ىوتسم

 ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالا

 )ة�وتكملاو ةقوطنملا( تالالدتسالاو ةلدألا ديدحت

B1 

 .ل]ك صنلا ةاعارم لالخ نم صنلا نم عطقم ÜÏعم ءارقتسا نكمي

 B1 ىوتسم

 ةيجاتنإلا تاطاش±لا

 <,كلا يوفشلا جاتنإلا

B1 

 .ھمامتwا لاجم ij ةفولأملا عيضاوملا نم ةعونتم ةعومجم لوح ة��او فاصوأ يطع| نأ عيطتس|

  .ھتأرق باتك ،ھتيأر مليف ،يDاياوqr، 0سردم ،qrلئاع فصو عيطتسأ -

  .اÃZف شµعأ qrلا ةقطنملا <= اننودعاس$ نيذلا سانلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

 سانلا رابخïو رفسلا نع ثدحتلا عيطتسأ .ىرخأ نادلب <=و ادنلريإ <= سقطلا نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .ةلضفملا يDالحر نع

 .ةسردملا جراخ هارأ يذلا لقنلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

 .ھترز ن7عم نا]م نع ثدحتلا عيطتسأ -

  .ناولألا ةيم0أ نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

 .يDايح <= Ûr>املاو رضا�éا ن7ب قرفلا نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -
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  .ملاعلا <= نادلبلا ن7ب قرفلا نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .<_يبطلا ملاعلا نع ويديف وأ قصلم نع ثدحتلا عيطتسأ -

 سوردلا نم ةر0اظ وأ ائµش فصأ نأ عيطتسأ انتقطنم <= ھتTؤر وأ ھلعف اننكمي امع ثدحتلا عيطتسأ -

  .لسلسD <= ةفولأملا

  .)%�ا ،"qrسردم" "يDاياو0" "يÿاقدصأ"( ةفولأملا ةيص�#لا عيضاوملا فلتخم نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .يقيدص لاثملا لي�س -,ع ،ن7فولأم اًصا�çأ فصأ نأ عيطتسأ -

  .رتويبمكلا ةبعل لاثملا لي�س -,ع ،ةفولأم ةبعل فصأ نأ عيطتسأ -

  .زاlج نع لاثملا لي�س -,ع ،اًديج ھفرعأ جتنم نع ثدحتلا عيطتسأ -

 ة�رجتلا فصو :رمتسم جولونوم

B1 

 .ھمامت0ا لاجم <= ةفولأملا عيضاوملا نم ةعونتم ةعومجم لوح ارشابم افصو يطع$ نأ نكمي

  .ھتأرق باتك ،ھتيأر مليف ،يDاياوqr، 0سردم ،qrلئاع فصأ نأ عيطتسأ -

 .اÃZف شµعأ qrلا ةقطنملا <= اننودعاس$ نيذلا سانلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

  .ىرخأ نادلب <=و ادنلريإ <= سقطلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

 .ةلضفملا يDالحر نع سانلا رابخïو رفسلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

 . ةسردملا جراخ هارأ يذلا لقنلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

  .ھترز ن7عم نا]م نع ثدحتلا عيطتسأ -

 .ناولألا ةيم0أ نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .يDايح <= Ûr>املاو رضا�éا ن7ب قرفلا نع ثدحتلا عيطتسأ -

  .ملاعلا نادلب ن7ب قرفلا نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .<_يبطلا ملاعلا نع ويديف وأ قصلم نع ثدحتلا عيطتسأ -

 .انتقطنم <= ھتTؤر وأ ھلعف اننكمي امع ثدحتلا عيطتسأ -

 .لسلسÅلا <= ةفولأملا سوردلا نم ةر0اظ وأ ائµش فصأ نأ عيطتسأ -

 .)%�ا ، "qrسردم" "يDاياو0" "يÿاقدصأ"( ةفولأملا ةيص�#لا عيضاوملا فلتخم نع ثدحتأ نأ عيطتسأ -

  .يقيدص لثم ،ن7فولأملا صا�çألا فصو عيطتسأ -

 .رتويبمكلا ةبعل لاثملا لي�س -,ع ،ةفولأم ةبعل فصأ نأ عيطتسأ -

 زاlج نع لاثملا لي�س -,ع ،اًديج ھفرعأ جتنم نع ثدحتلا عيطتسأ -
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 تامولعملا ءاطعإ :رمتسم جولونوم

B1 

 ةعيبط -tإ ةراشإلل لاثملا لي�س -,ع ،فولأم عوضوم لوح ةرشابم ةيعقاو تامولعم نع رTرقت ميدقت نكمي

 اًقبسم دادعتسالا نم نكمتي نأ ةطTرش ،ةلصفم تاÃZجوت ءاطعإل وأ ةل]شملا

  .يدلب <= ةيAيبلا اياضقلا نع ثيد�éا عيطتسأ ـــــ       

  .اlملعتن qrلا ءايشألا نع يفص 8½خأ نأ عيطتسأ -

  .نTرخآلا عم تامولعملا كلت لدابتو )ةفيé@ ،باتك <=( تانايبلا وأ قئاق�éا -,ع روثعلا عيطتسأ -

 .عورشم نع لاثملا لي�س -,ع ،ةسردملا <= <,مع نع غلبأ نأ عيطتسأ -

  .لضفملا يقبط ةفصو لاثملا لي�س -,ع ،ةطيس� ةفصو رTرمت عيطتسأ -

 .تالطعلا ةقطنم <= سقطلا نع لاثملا لي�س -,ع ،ىرخأ نكامأ <=و ان0 سقطلا نع غلبأ نأ عيطتسأ -

 .)يÿالمزل ةبعل ميلعD( ةطيس� تاميلعD يطعأ نأ عيطتسأ -

 )ةشقانم <= لاثملا لي�س -,ع( ةيضق عضو  :رمتسم جولونوم

B1 

 بابسألا زاجيإب يطع$ نأ نكمي

 طط��او ءارآلل تا78سفتلاو

 .تاءارجإلاو

 

 

 .اياونلا وأ طط��ا وأ تاءارجإلا بابسأ ءاطعïو حرش عيطتسأ -

 ةماعلا تانالعإلا

B1 

 مت ة78صق تانالعإ مدقي نأ نكمي

 قيثو عوضوم لوح اÃZلع بردتلا

 <= ةيمويلا ثادحألاب ةلصلا

 نم مغرلا -,ع ،qrلا ،ھلاجم

 ،r?نجألا ھميغنتو ھتا8½نو ھتنكل

 .حوضوب ةموlفم Ñrف كلذ عمو

 

 روlم��ا ةبطاخم

B1 
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 ،ةع�اتملا ةلئسأ ذخأي نأ نكمي

 راركتلا بلط -tإ رطضي دق نكلو

 .اًعüرس باط��ا نا  اذإ

 دع� وأ ةثداحم <= ةدعم 78غ ةطيس� ةلئسأ نع ةباجإلا عيطتسأ -

 .<ßاذإ وأ يÕوTزفلت جمانرب <= لاثملا لي�س -,ع ،r©يدقت ضرع

 B1 ىوتسم

 يyاتكلا جاتنإلا

 ماعلا يyاتكلا جاتنإلا

B1 

 ط�ر لالخ نم ،ھمامت0ا لاجم <= ةفولأملا عيضاوملا نم ةعومجم لوح ةرشابم ةلصتم صوصن ةباتك عيطتس$

 .يطخ لسلسD <= ةلصفنملا رصانعلا نم ةلسلس

 فئاظولاو ءاذغلا نع( ةيمالعإ صوصن ؛)ةسردملا ةفي�Uل لاثملا لي�س �xع( ة0رابخإ تالاقم ةباتك عيطتسأ -

 نع ر0راقت ؛)عوبسألا ةيا�� ةلطع => وأ ،ةسردملا wxإ ق0رطلا => ثدح ء���( يمويلا ن�تورلا نع ر0راقت ؛)ةطشCألاو

 ؛)ةع¤ار تالحر ،مالحأ( ةيمeو تالاح نع صوصن ؛ )ةلفح ، ةلحر ، تخأ وأ خأ ةدالو( =w ةبسKلاب م¡م ء���

 نادلب => ةايoUا نع ،ةي�Hلا ةايoUا نع( ةيفصو صوصن ؛غارفلا تقوو تامامتeالاو تاياو¡لا نع صوصن

 .تنGHنإلا وأ ةعوسوم مادختساب ةفلتخم عيضاوم لوح صوصن ؛ةطيس� دئاصقو صصق ؛)ىرخأ

 .ة�Hصق ةيتاذ ة�Hس ةباتك عيطتسأ -

 .ةطيس� تانالعإ ةباتك عيطتسأ -

 .لعفلاب ا�» مايقلا ةيفيك فرعأ ��لا ءايشألاب مايقلا ةيفيك حرش| ةطيس� تاميلع| ةباتك عيطتسأ -

 .=¬ذومن صن ةدعاسمب ةيتاذلا ة�Hسلا وأ نالعإ صن ةباتك عيطتسأ -

 

 ةيعادبإلا ةباتكلا

B1 

 .ھمامت0ا لاجم <= ةفولأملا تاعوضوملا نم ةعومجم لوح لصفمو رشابم فصو ةباتك نكمي

 ءاذغلا نع( ةيمالعإ صوصن ؛)ةسردملا ةفيé"ل لاثملا لي�س -,ع( رابخألا ضع� ةباتك عيطتسأ -

 ةياÐZ ةلطع <= وأ ةسردملا -tإ قTرطلا <= ثدح ءÛr/( يمويلا ن7تورلا نع رTراقت ؛)ةطشÕألاو فئاظولاو

 ةاي�éاو ،ةي8½لا ةاي�éا نع( ةيفصو صوصن ؛غارفلا تقوو تامامت0الاو تاياوlلا نع صوصن ؛)عوبسألا

  .تن�8نإ وأ ةعوسوم مادختساب ةفلتخم عيضاوم لوح صوصن ؛)ىرخأ نادلب <=

 . ماعطلا عنص نع ةباتكلا عيطتسأ -

  .لا]شألاو ناولألل تامل  مادختساب ةلضفملا يÿايشأل فصو ةباتك عيطتسأ -
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 .اندعاس$ يذلا ص�#لل ةيمويلا ةاي�éا نع ةباتكلا عيطتسأ -

 ة�وتكملا تالاقملاو رTراقتلا

B1 

 بابسأ ركذو ةي±يتورلا ةيعÿاقولا تامولعملا -,ع رمت qrلا ،ÚÛrايق يديلقت ل]ش� ةياغلل ةزجوم رTراقت ةباتك نكمي

 .تاءارجإلا

 B1 ىوتسم

 ةيجاتنإلا تايحيتا�8سالا

 طيطختلا

B1 

 قTرط نع ÜÏعملا لقني نأ عيطتس$

 ا²Zًاشم اًئµش ÜrعD ةمل  مادختسا

 ةنحاش لاثملا لي�س -,ع(

   .)ةلفا�éا = صا�çألل

 qrلا تامل]لل ىرخأ ةرابع� فصو وأ طس�أ فدارم مادختسا عيطتسأ -

 .اZ¡يسÕ وأ اlفرعأ ال

 ضTوعتلا

B1 

 ةطيس� تامل  مادختسا نكمي

DعÜr شµفمل الثامم ائlري موTنأ د 

 اذإ ھحيé"ت -tإ وعدTو ،ھلوقي

 .78بعتلا ءاسأ

 نم بلطأو ÜÏعملا سفنب ىرخأ ةطيس� ةمل  مادختسا عيطتسأ -

 .يÿاطخأ حيé"ت ي]Tرش

 حيé"تلاو ةيتاذلا ةبقارملا

B1 

 نأب اًديكأت بلطي نأ نكمي

 .حيé@ مدختسملا جذومنلا

 وحنلا دعاوقب اZ¡نراقم لالخ نم ةلم��ا بيكرت نم ققحتلا عيطتسأ -

 .اlفرعأ qrلا مالكلا طامنأو

 B1 ىوتسم

Õلعافتلا تاطاش 

 يوفشلا لعافتلا

 ماعلا يوفشلا لعافتلا

B1 
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 ءانثأ أش±ت نأ BÞرملا نم qrلا تالا�éا مظعم عم لماعتلل ةطيس�لا ةغللا نم ةعساو ةعومجم لالغتسا نكمي

 لدابتو ةيص�#لا ءارآلا نع 78بعتلاو ،ةفولأملا عيضاوملا لوح ةثداحم <= دعتسم 78غ لوخدلا ھنكمي .رفسلا

 ،ةرسألا لثم( ةيمويلا ةاي�éاب ةلصلا تاذ وأ ةيص�#لا ةيم0ألا تاذو ،ھيدل ةفولأملا عيضاوملا لوح تامولعملا

 .)ةTرا��ا ثادحألاو رفسلاو ،لمعلاو ،تاياوlلاو

  .)...بتكلاو مدقلا ةركو ىقيسوملا( ةسردملا <= يÿالمز عم تاياوlلا / ةك�8شملا �Þاصملا ةشقانم عيطتسأ -

  .سقطلا لوح ةلئسأ -,ع ةباجإلا عيطتسأ -

 ةيمويلا عيضاوملا لوح سانلا عم لصاوتلا عيطتسأ .qrيب <= تالافتحالا لوح ةلئسأ -,ع ةباجإلا عيطتسأ -

  .ةعÿاشلا

 .ةسردملل r©يدقت ضرع <= امارد <= اًرود ،لاثملا لي�س -,ع ،راودألا بعل <= اًرود بعلأ نأ عيطتسأ -

 .ةيمويلا فقاوملا نم ديدعلا عم اTوغل لماعتلا عيطتسأ -

 روا�éا مlف

B1 

 فوس نايحألا ضعij N ھنأ نم مغرلا ��ع ،ةيمويلا ةثدا��ا ij اFل / ھيلإ ھجوملا مالكلا حوضوب عب�تي نأ نكمي

 .ةنيعم تارابعو تاملB راركت بلط ��إ رطضي

  )...,عوبسألا ةيا�� ةلطع => ،ةلحر => لاثملا لي�س �xع( هولعف امو سانلا =w ھلوقي امدنع م¡ف عيطتسأ -

 .ي¤اقدصأو ي|ذتاسأ م¡ف ةلو¡س� عيطتسأ -

  .يفص => ن0رخآلا ذيمالتلا م¡فأ نأ عيطتسأ -

  .ملعملا =w ھلوقي ام طبضلاب م¡فأ نأ عيطتسأ -

 ةr«ل�و ادج اًع¹رس س·لو ،حوضوب ةفولأم عيضاوم نع ثدحتي امدنع ،ةثداU´ا ك0رش م¡فأ نأ عيطتسأ -

  .ةيسايق

  .ي|اياوe =¿ امو ةسردملا wxإ بeذأ نيأ لاثملا لي�س �xع ،ةيصp½لا ةلئسألا م¡فأ نأ عيطتسأ -

  .ةياوe نع لاثملا لي�س �xع ، غارفلا تقو => ھتطشCأ نع ام ص�p ثدحتي امدنع اساسأ م¡فأ نأ عيطتسأ -

  .ةسردملا => ماعلا ةيا�� => لافتحالا لثم ،ثادحألا ب·ترت ام ص�p حرشÀ امدنع م¡فأ نأ عيطتسأ -

 نع لاثملا لي�س �xع ،ةيلبقتسملا وأ ةيضاملا ثادحألا نع ام ص�p ثدحتي امدنع اساسأ م¡فأ نأ عيطتسأ -

 .ةسردملا ةÁÂeل ططخ

 ام ص�p لوقي امدنع لاثملا لي�س �xع ، =¿ / وe فيك نع ام ص�p ثدحتي امدنع اساسأ م¡فأ نأ عيطتسأ -

 اe / ھضرم نع

 راو�éا

B1 
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 لوح تاثدا�éا <= لوخدلا نكمي

 .دادعتسا نودب ةفولأملا عيضاوملا

 ةثداحم <= اقبسم ةدعملا 78غ ةطيس�لا ةلئسألا -,ع ةباجإلا عيطتسأ -

 وأ يÕوTزفلت جمانرب -,ع لاثملا لي�س -,ع ،r©يدقت ضرع دع� وأ

 .اZ¡عمس وأ اýZأرق ةصق ،ةيموي عيضاوم لوح ،<ßاذإ

 )ءاقدصألا عم( ةيمسر 78غ ةشقانم

B1 

 <= مالكلا نع حوضوب 78بعتلا ةطTرش ءاقدصألا عم ةيمسر 78غ ةشقانم <= ةسµئرلا طاقنلا امومع عبÅتي نأ نكمي

 .ةيسايقلا ةغللا

 )تاعامتجالا( ةيمسرلا ةشقانملا

B1 

 ة�°للاب ملاعملا ÝÞاو باطخ <= متت qrلا ةفولأملا عيضاوملا لوح ةيمسر ةي±يتور ةشقانم <= كراش$ نأ نكمي

 .ةيعقاولا ل اشملل لول�éا ةشقانم وأ تاميلعتلا يقلتو ،ةيعÿاقولا تامولعملا لدابت -,ع يوطنت qrلا ةيسايقلا

 )كلذ -tإ امو ثدح ميظنتو ،ةقيثو ةشقانمو ،ثاثأ ةعومجم عيمجت لاثملا لي�س -,ع( فدlلا وحن ھجوملا نواعتلا

B1 

 .لدابتملا م0افتلا ديكأتل ص�ç ھلاق امم ءزج راركت نكمTو ،ةرورضلا دنع لاقي ام امومع عبÅتي نأ نكمي

 تامد��او علسلا -,ع لوص�éا

B1 

 ذاختا لجأ نم ،ضرغلا سفن مدخت qrلا تاجتنملا نم 8&كأ وأ ن7جتنم ن7ب قرفلل احرش رجتم <= بلطي نأ نكمي

 .ةرورضلا بسح ةع�اتملا ةلئسأ حرطو ،رارق

 تامولعملا لدابت

B1 

 تامولعملا لقنو ةفرعم نكمي

 .ةرشابملا ةيعقاولا

  .وتلل ھنع تعمس ام نTرخآلل لوقأ نأ عيطتسأ -

 .ام ةبعل بعلأ فيك حرشأ نأ عيطتسأ -

 لَباقملاو لِباقملا رود ءارجإ

B1 

 <= لَباقملا -,ع ا78ثك دمتع$ نكلو )ديدج عوضوم حرطل لاثملا لي�س -,ع( ةلباقم <= تاردابملا ضع� ذاختا نكمي

 .لعافتلا

 ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا مادختسا

B1 
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 -,ع لوص�éاو )عامتجالا تابµترت لثم( ةي±يتورلا لئاسرلل ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا مادختسا نكمي

 .)r?ط دعوم ديدحت وأ قدنف <= ةفرغ ز�ã لثم( ةيساسألا تامد��ا

 B1 ىوتسم

 يyاتكلا لعافتلا

 ماعلا يyاتكلا لعافتلا

B1 

 .ليصفتلا نم ء���Å ثادحألاو رعاشملاو براجتلا فصت ةيص�p لئاسر ةباتك نكمي

 .ةيدي8½لا تاقاطبلاو لئاسرلاو يÕو�8كلإلا دي8½لا لئاسر ةباتك عيطتسأ -

  .ام ءÛr/ فصول لا]شألا وأ م�'�ا وأ ناولألا مادختساب ةيدTرب ةقاطب وأ رابخألا ةباتك عيطتسأ -

 نم ةفلتخم عاونأ <= انس�الم يدترن فيكو ادنلريإ <= سقطلا فصت ة78صق ةلاسر بتكأ نأ عيطتسأ -

  .سقطلا

 .موي ل  ةسردملا -tإ ء<Cملا ةيفيك لوح رابخأ وأ ة78صق ةلاسر ةباتك عيطتسأ -

 تنك ام ةفرعمب مlل حامسلاو ،ةلئسألا حرطو ،<=راعمو يÿاقدصأ -tإ ةيص�ç لئاسر ةباتك عيطتسأ -

  .ءايشألا هاجت يروعش حرشو ،ةTرا��ا ثادحألا فصوو ،ھلعفأ

 .قيدص -tإ ةلاسر  .لاثملا لي�س -,ع ،ةيص�ç ةلاسر ةباتك عيطتسأ -

 ةلطع لالخ سقطلا نع لاثملا لي�س -,ع ،ةلاسر <= qrلطع ةقطنم <= سقطلا نع بتكأ نأ عيطتسأ -

 .يدلب �c¾�لا

 

 تالسارملا

B1 

 دي�Hلا لئاسر ةباتك نكمي

 تاذ لئاسر / ةيساسألا يCوGHكلإلا

 لاثملا لي�س �xع ، ةيعقاو ةعيبط

 ميدقتو بلطل وأ تامولعملا بلطل

 .ديكأت

 �xع ،تامولعملا نع ثحبلاو ،ةلاسر لثم ،طيس� صن ةباتك عيطتسأ -

 ...ش·عأ ثيح ،تالحرلاو تاياو¡لاو تالطعلا نع لاثملا لي�س

 ةلاسر لثم ،ةبسانم بيلاسأب ةيمسر �Hغو ةيمسر صوصن جاتنإ عيطتسأ -

 ...ام ةقطنم نع تامولعم وأ قوس| رصنع بلطت

 جذامنلاو لئاسرلاو تاظحالملا

B1 

 م780غو ن7ملعملاو صا�çألا ةمدخو ءاقدصألاب ةرشابم ةلص تاذ ةطيس� تامولعم لقنت تاظحالم ةباتك نكمي
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 .ةمlم اÐZأ رعش$ qrلا طاقنلا -,ع لوص�éاو ،ةيمويلا ھتايح نم ءزج م0 نمم

 B1 ىوتسم

 )Online( يyاé¼لا لعافتلا

 ةيباé¼لا ةشقانملاو ةثدا�éا

B1 

 نم نكمتي نأ ةطTرش ،مامت0الا نم فولأم عوضوم لوح تن�8نإلا 8½ع ةشقانم <= ةموlفم ةم0اسم رشÕ نكمي

 .ةقدلا نم ققحتلاو ةغللا <= تارغثلا دسل تن�8نإلا 8½ع تاودأ مادختساو اًقبسم صنلا دادعإ

  فدlلا وحن ةlجوملا تن�8نإلا 8½ع نواعتلاو تالماعملا

B1 

طيس� اًحيضوت بلطتت qrلا تن�8نإلا 8½ع تالماعملا وأ ةينواعتلا تالدابتلا <= ةكراشملا نكمي
ً

 ليصافتلل اًحرش وأ ا

 .ةTوضع -,ع لوصëéل بلطب مدقتلا وأ ثدح وأ ةلوج وأ ةرود <= لي�¼Åلا لثم ،ةلصلا تاذ

 B1 ىوتسم

 ةيلعافتلا تايجيتا�8سالا

 لTوحتلا

B1 

 قالغÊو �xع ظافoUاو ءدبلا نكمي

 لوح ھجول ا¡جو ةطيس� ةثداحم

 ةيمeألا تاذ وأ ةفولأملا عيضاوملا

 .ةيصp½لا

 اذإ ،ةطيس�لا تاثداU´ا نم ءا�Ëنالاو ،ةلصاومو ،أدبأ نأ عيطتسأ -

Ìثمو ةفولأم عيضاوملا تنا�Hالل ةeلاب مامتKةبس w=. 

 => مeاسأو ،ةبسانم ةق0رطب ةثداحم �Íنأو ،ع�اتأو ،أدبأ نأ عيطتسأ -

 .فتا¡لا �xع وأ ھجول ا¡جو ةفولأم عيضاوم

 نواعتلا

B1 

 ھلاق ام نم ءزج راركت نكمي

çم0افتلا ديكأتل ام ص� 

 ظاف�éا <= ةدعاسملاو لدابتملا

 .راسملا -,ع را]فألا رTوطت -,ع

 تامل  ميغنتو 8½ن وأ ،ي]Tرش لاق ام ةصا��ا يDامل  <= ررك نأ عيطتسأ

  .حيé@ ل]ش� مlفأ Ürنأ نم دكأتلل لمجو

 دكأتأ ي]ل ،ھيلإ ثدحتأ يذلا ص�#لا اt- ²Zدأ qrلا تانايبلا رركأ نأ عيطتسأ

 .احيé@ امlف ھمlفأ Ürنأ نم

 حيضوت بلط

B1 

 .وتلل ھلاق ام حيضوت ام ص�ç نم بلطي نأ نكمي
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 B1 ىوتسم

 ةيطاسولا تاطاش±لا

 ةماعلا ةطاسولا

B1 

 ةوعدو ،فلتخم ل]ش� اÃZلإ رظني دق ةلئسألا ضع� نأب <ßولا راlظïو ،ةفلتخم تايفلخ نم سانلا مدقي نأ نكمي

 ةÝéاو ةيمالعإ صوصن <= ةمدقملا تامولعملا لقن نكمTو .م0رظن تاlجوو مýZا8½خب ةم0اسملل نTرخآ صا�çأ

 qrلا ةيم�8ملا دويقلا نأ نم مغرلا -,ع ،ةيلاح وأ ةيص�ç ةيم0أ تاذ وأ ةفولأم عيضاوم لوح ميظنتلا ةديجو

 .نايحألا ضع� <= ةغايصلا <= ة�وعص ب�سD ھيلع عقت

 B1 ىوتسم

 صنلا ةطاسو

 مالكلا <= ةددحم تامولعم لقن

B1 

 .ةيداعلا ةعرسلاب ةTرايعمو حوضوب ةقوطنملا لئاسرلاو ةماعلا تانالعإلا ىوتحم لقن ھنكمي

 ةباتك ةددحم تامولعم لقن

B1 

 ةيفتاlلا تاملا]ملا لثم( ةفولأم عيضاوم لوح صوصنلا <= ةدراو ة�وتكم ةددحم تامولعم طاقن لقن نكمي

 .)تاميلعتلاو تانالعإلاو

 مالكلا <= )كلذ -tإ امو فارغوفنإلاو ةينايبلا موسرلاو ةينايبلا موسرلا <= لاثملا لي�س -,ع( تانايبلا حرش

B1 

 ةينايبلا موسرلا لثم( ةطيس�لا ةينايبلا موسرلا <= ةÝéوملا ةيلامجإلا تا0اجتالا فصوو 78سفت نكمي

 .نايحألا ضع� <= ةغايصلا <= ة�وعص ب�سD دق qrلا ةيم�8ملا دويقلا نأ نم مغرلا -,ع )فارغوفنإلاو

 ةباتكلا <= )كلذ -tإ امو فارغوفنإلاو ةينايبلا موسرلا <= لاثملا لي�س -,ع( تانايبلا حرش

B1 

 ةطTرخ لثم( ةفولأملا تاعوضوملا لوح تايئرملا <= ةضورعملا ةسµئرلا قئاق�éا( ةطيس� لمج <= فصي نأ نكمي

 .)فارغوفنإ ،سقطلا

 مالكلا <= صنلا ة��اعم

B1 

 لوح اديج اميظنت ةمظنملاو ةÝéاولا ة�وتكملاو ةقوطنملا صوصنلا <= ةدراولا ةسµئرلا طاقنلا صي�ëت نكمي
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 <= ةغايصلا <= ة�وعص ب�سD ةيم�8ملا هدويق نأ نم مغرلا -,ع ،�4Ûr#لا مامت0الا تاذ وأ ةفولأملا عيضاوملا

 .نايحألا ضع�

 اًيباتك صنلا ة��اعم

B1 

 ةيم0أ تاذ عيضاوم لوح ة�وتكملاو ةقوطنملا ةرشابملا ةيتامولعملا صوصنلا <= ةسµئرلا طاقنلا صي�ëت نكمي

çرش ،ةيلاح وأ ةيص�Tاو يرايعم باطخ <= ةقوطنملا صوصنلا ميدقت متي نأ ةطÝÞ ملاعملا . 

 يوفش باطخ <= بوتكم صن ةمجرت

B1 

 ةفولأملا عيضاوملا لوح اديج اميظنت ةمظنمو ةÝéاو ةيمالعإ صوصن نم ةقوطنم ةي�Tرقت ةمجرت مج�8ي نأ نكمي

 .نايحألا ضع� <= ةغايصلا <= ة�وعص ب�سD ةيم�8ملا هدويق نأ نم مغرلا -,ع ،�4Ûr#لا مامت0الا تاذ وأ

 ةباتك بوتكم صن ةمجرت

B1 

 ةيعÿاقولاو ة78صقلا صوصنلا <= ةدراولا تامولعملل )ءاب ةغللا( -tإ )فلأ ةغللا( نم ةي�Tرقت تامجرت جت±ي نأ نكمي

 .ةموlفم لازت ال ةمج�8لاف ءاطخألا نم مغرلا -,ع ؛ةدقعم 78غ ةيسايق ةغلب ة�وتكملا

 %�إ تاعامتجالاو تاودنلاو تارضا�éا( تاظحالملا نTودت

B1 

 تقولا ھحنمو ةطيس� ةغلب اZ¡غايص ةطTرش ،فولأم عوضوم لوح عامتجا <= ةي±يتورلا تاميلعتلا نTودت نكمي

 .كلذب مايقلل <=ا]لا

 )بدألا كلذ <= امب( ةيعادبإلا صوصنلل ةيص�ç ةباجتسا نع 78بعتلا

B1 

 .اlل / ھل ةصاخ ةمlم لمعلا نم بناوج وأ ةنيعم ءازجأ دعD اذامل رسفي نأ نكمي

 )بدألا كلذ <= امب( ةيعادبإلا صوصنلا دقنو ليلحت

B1 

 ةغلب ة�وتكم ةفولأم تالاح -,ع يوطنت qrلا ة78صقلا تايدرسلا <= ةسµئرلا تايص�#لاو عيضاوملا فصو نكمي

 .دد�8لا ةيلاع ةيموي

 B1 ىوتسم

 مي0افملا ةطاسو

 تاعومجم <= لمعلا
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Dسlواعتلا لعافتلا ليÕنارقألا عم ي 

B1 

 .ثدحتلل ةعومجم <= نTرخآ صا�çأ ةوعد نكمي

 ÜÏعملا ءانبل نواعتلا

B1 

 .م0رظن تاlجول )بابسألا( ب�سلا ءاطعإ ةعوم��ا <=  وضع نم بلطي نأ نكمي

 لعافتلا ةرادإ

B1 

 .طاشÕ ميظنتل ةÝéاوو ةطيس� تاميلعD ءاطعإ نكمي

D#ا عي��éي0افملا ثيد©r 

B1 

 ؟لمع$ فوس ام ائµش نأ نودقتع$ فيك وأ اذامل ،ام ءÛr/ <= دقتع$ اذام اًص�ç لأس$ نأ نكمي

Dسlتافاقثلا ددعتم ءاضفلا لي 

B1 

 ةيفاقث تايفلخ نم سانلا فTرعتل تادرفملا نم ةدودحم ة78خذ مادختساب تافاقثلا لدابت معدي نأ نكمي

 <= فلتخم ل]ش� اÃZلإ رظني دق ةلئسألا ضع� نأب <ßولا -,ع لدي امم ،اÃZلع ةباجإلاو ةلئسألا حرطو ةفلتخم

 .ةينعملا تافاقثلا

 )ءالمزلاو ءاقدصألا عم( ةيمسرلا 78غ فقاوملا <= طيسولا رودب مايقلا

B1 

 نأ ةطTرش تاودنلاو تايقافتالا ةغل عبÅتو ،�4Ûr#لا مامت0الا تاذ عيضاوملا لوح لاقي امل لصاوتلا نكمي

 78بعتلا ةيفيكل طيطختلل اليلق فقوتلاو اÝéًوتسم لأس$ نأ نكمTو ةيسايق ةغل <= حوضوب نومل]تملا ثدحتي

 .ام ءÛr/ نع

Dسlتافال��او ةقيقدلا فقاوملا <= لصاوتلا لي  

B1 

 وأ / و ديكأتلل ةطيس� تابلط ميدقتو اlل / ھل فولأم عوضوم -,ع فال��ا <= ةسµئرلا اياضقلل ھمlف ت�ثي نأ نكمي

 .حيضوتلا

 ةطاسولا تايجيتا�8سا

 ديدج موlفم حرش تاجيÅيا�8سا
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 ةقباسلا ةفرعملاب ط�رلا

B1 

 .ةطيس� ةلئسأ حرط لالخ نم سانلا ھفلأي امب ةديد��ا تامولعملا طبترت فيك رlظي نأ نكمي

 ةغللا فييكت

B1 

 .صنلل <,صألا بµت�8لا مادختساب كلذو ،ةطيس� ةقTرطب ة78صق ة�وتكم عطاقم ةغايص ةداعإ نكمي

 ةدقعملا تامولعملا ميسقت

B1 

 ،دحاو تقو <= تامل  عضب ،ءطبب اlلوق لالخ نم مlفلا <= لlسأ تاميلعتلا نم ةعومجم لعجت نأ نكمي

 .مlفلا ليlسÅل يظفللا 78غو يظفللا ¾7ك�8لا فيظوتو

 B1 ىوتسم

 صنلا طيس�ت تايجيتا�8سا

 فثكملا صنلا عم لماعتلا

B1 

 .ىرخأ ةقTرطب ةسµئرلا تامولعملا لقن لالخ نم احوضو 8&كأ ةيمويلا ةاي�éا لاجم نم اًموlفم لعجي نأ نكمي

 صن طيس�ت

B1 

 ،ھيلع ةمالع عضوو رشابم يمالعإ صن <= ةيساسألا تامولعملا زاربإ لاثملا لي�س -,ع ةمالع عضوو ديدحت نكمي

 .رخآ ص�t- çإ تامولعملا هذ0 لقن لجأ نم

 B1 ىوتسم

 ةيلصاوتلا ةغللا تايافك

 ةTوغللا

 ماعلا يوغللا لا��ا

B1 

 ،ةرسألا لثم عيضاوم لوح دد�8لا ضع� عم اlسفن / ھسفن نع 78بعتلل ةيفا]لا تادرفملا ةغللا نم يفكي ام ھيدل

 ة�وعص qÏحو راركتلا ب�سD ةيم�8ملا دويقلا نكلو ،ةTرا��ا ثادحألاو ،رفسلاو ،لمعلاو ،تامامت0الاو تاياوlلاو

 .نايحألا ضع� <= ةغايصلا <=

B1 
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 تادرفملا لاجم

 .ةيمويلا فقاوملاو ةفولأملا تاعوضوملاب ةقلعتملا تادرفملا نم ةعومجم -,ع ةديج ةرطيس ھيدل

B1  

 ةTوغللا ةقدلا

 اذ0 .ظوëéملا مألا ةغللا 78ثأت نم مغرلا -,ع امومع ةديج ةرطيس عم ؛ةفولأم تاقايس <= ةلوقعم ةقدب لصاوتلا

 .ھنع 78بعتلا لواحي ام حوضو عم ،ءاطخألا ثدحتو

B1  

 تادرفملا طبض

 .ةفولأملا عيضاوملا نع ثيد�éا دنع بسانم ل]ش� ةطيس�لا تادرفملا نم ةعساو ةعومجم مدختس$

B1  

 يDوصلا جاتنإلا

 اÃZلع رطيس$ ال qrلا ةلوزعم تامل]لاو تاوصألا قطن ةقد مدع نم مغرلا -,ع ،ھلصاوت مومع <= موlفم قطنلا

 .ديج ل]ش�

B1  

 ةTزTرطتلا زومرلا

 .ھميغنتو ه8½نو ھتنكل -,ع مألا ھتغلل يوقلا 78ثأتلا نم مغرلا -,ع ةموlفم ةقTرطب ھتلاسر لقني نأ نكمي

B1  

 يyاتكلا مسرلا طبض

 ءاحنألا عيمج <= امومع ةموlفم <qr 6لاو ،ةرمتسملا ةباتكلا جت±ت نأ نكمي

 ةTوغللا ةيعامتجالا

 ةTوغللا ةيعامتجالا ةمئالملا

B1  

 قايس <= اعويش 8&كألا سسألا مادختساب كلذو ،ةغللا فئاظو نم ةعساو ةعوم�� بيجتسüو يدؤي نأ نكمي

 .دياحم

 ةيلوادتلا

 ةنورملا

B1 

 .ةبعص لب ،ةي±يتور لقأ تالاح عم لماعتلل ھتا78بعD فييكت نكمي
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 لTوحتلا

B1 

 .مالكلا <= هرود -,ع لوصëéل ةبسانم ةرابع مادختساب كلذو ،فولأم عوضوم لوح ةشقانم <= لخدتي نأ نكمي

 تاعوضوملا ةيمنت

B1 

 .يدرسلا صنلا <= Ürمزلا لسلسÅلا -tإ حوضوب 78ش$ نأ نكمي

 كب�éاو كبسلا

B1 

 .يوغل لصتم وأ يطخ لسلسD <= ةلصفنملاو ةطيس�لا ة78صقلا رصانعلا نم ةلسلس ط�ر نكمي

 حا�8قالا ةقد

B1 

الوصو ،ھب ةرشابم ةلص تاذ ةرشابمو ةطيس� تامولعم لقني نأ نكمي
ً

 .ةيم0أ 8&كألا اÐZأ رعش$ qrلا ةطقنلا -tإ 

 ةTوفشلا ةقالطلا

B1 

 ةصاخو ،ادج ÝÞاو حيé"تلاو ،r©�8ملاو يوحنلا طيطختلل فقوتلا نم مغرلا -,ع ،مlفلا <= رارمتسالا نكمي

 .ةلTوطلا ر�éا جاتنإلا تا�8ف <=

 B1 ىوتسم

 ةيفاقثلاو ةTوغللا ةيددعتلا

 ةيفاقثلا ةيددعتلا -,ع ءانبلا

B1 

 .نTرخآلا نم ةفاسملاو ،ن7علاب لاصتالاو ،فقاوملل اًعبت امومع فرصتي نأ نكمي

 ةTوغللا ةيددعتلا مlف

B1  

 ضرعلا <= اYZيمضتل لاثملا لي�س -,ع ،ھلاجم <= ةفلتخم تاغلب ة�وتكملا قئاثولا نم تامولعملا جارختسا نكمي

 .r©يدقتلا

 يوغللا ددعتلا -,ع ءانبلا

B1  

 تالاح عم لماعتلا لجأ نم ،ةيموي تاقايس <= ةفلتخم تاغل <= <ßادبإ ل]ش� ةدود�éا ھت78خذ لالغتسا نكمي
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 .ةعقوتم 78غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56لا 34وألا ةقيثولا راغصلا ميلعXJ YJ 7جرملا راطإلا ةقيثو I4ع ةيدقن تاظحالم •

 .تاونس 10 -7 :ة̂رمعلا ةئفلا فد:9س7
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 اýZافصاو تعضو راغصلا ميلعD <= يyروألا راطإلا نم -tوألا ةقيثولا تاTوتسم نأ -tإ ةراشإلا ردجت -

 ھنأ]Tو t- C2إ pre A1 نم تاTوتسملا ل]ل تافصاو -,ع ةيناثلا ةقيثولا تلمتشا اميف C1 ىوتسم qÏح

  .C2 ىوتسملا غولب تاونس 10 -7 رمع نم ن7سرادلا ةئفل نكمي ال

 تاغللا ميلعD تافصاو <= -tوألا ةرملل رlظت تافاصاو -,ع اlلامتشا تافصاولا هذ0 ¾7مي ام زربأ لعل -

 ةيلصاوتلا ةغللا تاطاشÕ :كلت نمو ،ةدوش±ملا تاراlملا <= اlعونت نع كي0ان ،ةي�نجألا

 يرصبلا <_مسلا لابقتسالاو يوفشلا لابقتسالا ثيح نم ةيلابقتسالا تاطاش±لاو ،تايجيتا�8سالاو

 لابقتسالا ثيح نم ةيجاتنإلا تاطاش±لاو ،ةيلابقتسالا تايجيتا�8سالاو ،يyاتكلا لابقتسالاو

 لعافتلا ثيح نم ةيلعافتلا تاطاش±لاو ،ةيجاتنإلا تايجيتا�8سالاو ،يyاتكلا لابقتسالاو يوفشلا

 تاطاش±لاو ،ةيلعافتلا تايجيتا�8سالاو ،)Online( يyاé¼لا لعافتلاو يyاتكلا لعافتلاو يوفشلا

 تايافكو ،لاصتالا ةطاسوو موlفملا ةطاسو ثيح نم صنلا ةطاسوو ،)Mediation( ةيطاسولا

 يوغللا ددعتلا تايافك ا78ًخأو ،ةيلوادتلاو ةTوغللا ةيعامتجالاو ةTوغللا ثيح نم ةيلصاوتلا ةغللا

 تاقايسو ةثدحم فقاوم نم تافصاولا هذ0 نم ةفصاو ل  ھتلمتشا امع كي0ان .<=اقثلا ددعتلاو

 .اًيل  ةديدج

 لئاسو نم ن0ارلا انرصع تاثدحتسم ل  لاخدإ ثيح نم تافصاولا هذ0 ةنرصع ئراقلا ظëéي -

 .ا780غو ةيحوللا ةTزlجألاو ةلوم�éا فتاوlلاو باعلألاب دعاصلا لي��ا ةقالعو <ßامتجا لصاوت

 ميلعD تافصاوب 78بكلاو ÝÞاولا رثأتلا ضارعتسالا نم ة�رجتلا هذ²Z رورملا 8½ع يDاظحالم نمو -

 تاظحالملا كلت نمو اlلجأ نم ةقيثولا تعضو qrلا ةTرمعلا ةئفلا ةيصوصخ ةاعارم مدعو ،رابكلا

 ،تاونس 10 -7 نم ةTرمعلا ةئفلل <6و "لعافتلا تاطاشÕ" تافصاو تحت تءاج qrلا ةفصاولا هذ0

 لثامم فقوم <= تاونس 10-7 ن7ب عقي يذلا سرادلا رمي وأ ملعتملا جاتحي العف ل0 لءاسDأ ان0و

 اميف !؟لضفألاو بسÕألا و0 جتنم يأ رارق ذاختال ن7جتنم ن7ب نراقي نأ رطضي ذإ هاندأ سابتقالل

 .قايسلا اذ0 اًدبأ رمي مل يدالوأ عم ةيعقاولا يDايحو يDاءارق ة�رجت نم ھش$اعأو ھنظأو هدقتعأ

 

 

 

 سµئرلا نT7وتسملا تلمش تافصاولا ضعبف ةسµئرلاو ةيعرفلا تاTوتسملل تافصاولا ماظتنا مدع -

 .طقف نT7وتسملا نم دحاو ىوتسمل ةلثمم تنا  ىرخألا تافصاولا ضع� امنµب <ßرفلاو

 لجأ نم ،ھسفن ضرغلا مدخت qrلا تاجتنملا نم 8&كأ وأ ن7جتنم ن7ب قرفلل اًحرش رجتم <= بلطي نأ نكمي

ةرورضلا بسح ةع�اتملا ةلئسأ حرطو ،رارق ذاختا  
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 اlقلطأ qrلا راغصلا ميلعD <= ةقباسلا 78ياعملا -tإ راطإلا اذ0 <= ةراشإلا درت مل ھنأب لوقلاب ن7مقو -

 . K-12 78ياعمب ةفورعملا ةي�نجألا تاغللا ميلعتل ي]Tرمألا سل��ا

 ة78بك ةجرد -tإ ةلصفم ةلوطم تءاج راغصلا ميلعD <= يyوروألا راطإلا تافصاو نأب لوقلاب ن7مقو -

 مل اÐZأ امك ،حوضولاو راصتخالا -tإ جاتحت qrلا تائفلا هذÚÛr 0ردُم -Ürظ <= – بساني ال ام و0و

املع ،فرصلاو وحنلاو تاوصألا :ةغللا رصانعو ةعyرألا تاراlملا تافصاو <= داتعملا ميسقتلاب ذخأت
ً

 

 ةقيثو امأ طقف ةحفص 50 دودح <= راغصلا ميلعD <= ةروش±ملا ي]Tرمألا سل��ا 78ياعم تافصاو نأب

 .ةحفص نTرشعلا زواجتت ملف ةلدعملا تارامإلا

 -,ع رصتقا امنإ رابكلا ميلعD راطإ نأش و0 امك ىرخأ لوصف يأ -,ع راغصلا ميلعD راطإ وتْحي مل -

 .ةيعرفلاو ةسµئرلا تافصاولا

 الب و0و ،ا�وروأ سلجم نع ةرداصلا راغصلا ميلعD <= يyوروألا راطإلا لوانÅت ةسارد لوأ هذ0 لعلو -

الوأ ةلما  ةمجرت -tإ جاتحي كش
ً

 ،راغصلا نم ةئفلا ملتل ىوت�éا ةبسانم ةجرد لوانÅت تاساردو 

 .ن7سرادلاو ءابآلاو ن7ملعملل ةقيدص ةنرم ةلسلس ةقTرطب ھفيصوت هداعإ 8&كأ ھيلإ جاتحي ام ام�رلو

اماتخ لوقأو -
ً

 ع�اتتلاو ىدملا ةفوفصم عضو <= دنÅسD نأ بجي لافطألا ميلعD فدZ¡سD  لسالس يأ نإ 

 .ةصوقنم نو]تس اÐZإف الïو امYZيب عم��ا وأ ي]Tرمألا راطإلا وأ راطإلا اذlل

 فوسو ،تاونس 10-7 نم ن7سرادلا راغصل -tوألا ةقيثولا تفدZ¡سا ةساردلا هذ0 نأب ھTونتلا دوأو -

-11 تاونسلل راغصلا ميلعD <= يyروألا راطإلا نم ةيناثلا ةقيثولا فدZ¡سD ىرخأ ةسارد كان0 نو]ت

 .ةنس 15

 دصقلا ءارو نم هللاو

 :اlعجارمو ةساردلا رداصم

• Council of Europe (2018). Collated representative samples of descriptors of language 
competences developed for young learners (aged 7-10 years): RESOURCE FOR EDUCATORS. 
 

• Council of Europe (2018). Collated representative samples of descriptors of language 
competences developed for young learners (aged 11-15 years): RESOURCE FOR EDUCATORS. 


