طلت ربهٍي اخطبر الوقبّلٍي
-1

اسن الوشزّع ّرقوَ
ارا كبٌ انًششٔع ٚزكٌٕ يٍ عذح السبو)
فبٔظح انمسى  /االلسبو انًًؽهٕة انزبيٍٛ
عهٓٛب(

-2

هْقع الوشزّع
انذٔنخ  /االلهٛى  /انًُؽمخ
انًذًٚخ  /انجهذح  /انمشٚخ

-3

اسن ّعٌْاى صبحت الوشزّع

-4

اسن ّعٌْاى الوقبّل الزئٍسً

-5

اسن  /اسوبء ّعٌْاى /عٌبٌّي
الوقبّلٍي هي الجبطي

-6

اسن  /اسوبء ّعٌْاى /عٌبٌّي
الوٌِذسٍي االسزشبرٌٍي

-7

اسن  /اسوبء ّعٌْاى /عٌبٌّي
الوٌشأح  /الوٌشأد الوشزفخ على الوشزّع

-8

طبلت الزبهٍي

-9

ّصف اعوبل الوشزّع

انشجبء ثٛبٌ يٍ ْٕ ؼبنت انزبي ٍٛث ٍٛاالؼشاف يٍ ٔ 7 - 3يٍ ْى االؼشاف انًؽهٕة اعزجبسْى يؤيُب
نٓى ف ٙانٕثٛمخ
سجم رجبس٘ سلى

انؽبنت سلى :
انًؤيٍ نّ /نٓى سلى  /اسلبو

االثعبد (انؽٕل  -االسرفبع  -انعًك) ،اؼٕال انجبع ٔعذد انؽٕاثك

سجبء رمذٚى يعهٕيبد فمُٛخ يفصهخ،
ٔارا الزعٗ االيش اسزعًم صفحبد
اظبفٛخ)
َٕع االسبسبد ٔالصٗ عًك
ؼشٚمخ انزشٛٛذ
يٕاد انزشٛٛذ
ف ٙحبنخ انًٕاَٙء ٔاالسصفخ ٔاالحٕاض ٔاالَفبق ٔانسشادٚت ٔانسذٔد ٔانؽشق ٔانًؽبساد ٔيشافك انسكك انحذٚذٚخ ٔشجكبد انًٛبِ ٔانًجبس٘ ٔانجسٕس سٛؽهت رعجئخ اسزجٛبَبد اظبفٛخ
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ْ - 10م نهًمبٔل رجبسة سبثمخ فْ ٙزا انُٕع
يٍ انعًم أ ؼشق انزشٛٛذ ؟

 - 11هذح الزبهٍي

ال

ًعن

ربسٚخ ثذء انزبيٍٛ
شٕٓس

يذح انزخض ٍٚانسبثك نجذء اعًبل انًششٔع
ربسٚخ ثذء انعًم

شٕٓس

يذح انزشٛٛذ
ربسٚخ ارًبو انعًم

شٕٓس

يذح انصٛبَخ
َٕع انزغؽٛخ انًؽهٕثخ نهصٛبَخ

 - 12هب ًُ االعوبل الزً سٍقْم ثِب
انًمبٔل  /انًمبٔنٌٕ يٍ انجبؼٍ؟
انشجبء ثٛبٌ الٛبو انًمبٔالد يٍ انجبؼٍ

ُ - 13ل ٌُبك رزاٌذ خطْرح ثبلٌسجخ

انحشٚك ٔاالَفجبس

ال

ًعن

نالخؽبس انًزكٕسح ُْب؟
ارا كبٌ االيش كزنك فبنشجبء اعؽبء

انفٛبظبَبد ،انغًش ثبنًٛبِ

ال

ًعن

انزفبصٛم
االَٓٛبل االسظ - ٙانعٕاصف ٔاالعبصٛش

ًعن

ال

اعًبل انزفجٛش

ًعن

ال

انجشاكٔ ٍٛانًشج انضنضان ٙانجحش٘؟

ًعن

ال

ْم ٔلعذ صالصل ف ٙانًُؽمخ؟

ًعن

ال

ْم سٔعٛذ ف ٙرصبيٛى االَشبءاد انًؽهٕة انزبي ٍٛعهٓٛب
انمٕاعذ انًزعهمخ ثبالَشبءاد انًمبٔيخ نهضالصل؟

ًعن

ْم انزصًٛى يٍ يسزٕٖ اعهٗ يٍ رنك انًشزشغ ف ٙانمٕاعذ انًزكٕسح؟

ًعن
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ال

ال

 - 14ؼجٛعخ انزشثخ االسظٛخ

حصـٕٚـــخ

صـخشٚخ

سيهٛـــخ

ؼُٛٛــخ

سديٛــخ

إَاع اخشٖ
ْم ٕٚجذ عٕٛة جٕٛنٕجٛخ ف ٙيحٛػ انعًم

 - 15انًٛبِ انجٕفٛخ

يُسٕثٓب رحذ يسزٕٖ

 - 16الشة ٔاد٘  -لُبح يٛبِ  -ثحش ...انخ

االسـى

ًعن

ال

يزش
لذو

انجعذ عٍ انًٕلع

اعػ ثٛبَبد اعهٗ يُسٕة يسجم نهًٛبِ فٓٛب
يمبسَخ ثًسزٕٖ انًٕلع

ًعن

ْ - 17م يٍ انًؽهٕة رغؽٛخ انًصبسٚف االظبفٛخ (فٙ

ال

حبنخ ٔلٕع انخسبسح) ثبنُسجخ نهشحٍ انسشٚع ٔانعًم
االظبفٔ ٙانعًم انهٛهٔ ٙانعًم خالل انعؽالد انعبيخ؟
ارا كبٌ انجٕاة "َعى" فبركش حذ انزعٕٚط انًؽهٕة

ًعن

ْ - 18م يٍ انًؽهٕة رغؽٛخ انًسؤٔنٛخ رجبِ انغٛش؟

ال

 - 19رفبصٛم انًجبَ ٙانًٕجٕدح أ انًًزهكبد انًحٛؽخ
انزًٚ ٙكٍ اٌ رزبثش ثبعًبل انًمبٔنخ (اعًبل انحفش
رذعٛى االسـبسـبد  -دق انخٕاصٚـك  -االسرجـبج
رغٛش يسزٕٖ انًٛبِ انجٕفٛخ  ....انخ)

ْ - 20م يٍ انًؽـهٕة انزـبيـ ٍٛعهـٗ انًجبَـ / ٔ ٙأ
االَشـبءاد انمـبئًـخ حـبنٛـب ف ٙيـٕلــع انعًــم أ

ًعن

ال

ارا كبٌ انجٕاة "َعى" فبنشجبء اعؽبء ٔصف دلٛك نٓزِ انًجبَ / ٙاالَشبءاد

يالصمخ نّ ٔانًًهٕكخ يٍ أ ف ٙسعبٚخ أ عٓذح أ
رـحـذ اشـشاف انًمـبٔل  /انًمـبٔنــ ٍٛأ صـبحـت
انًششٔع ظذ انخسبسح أ انعشس انُبشٙء يجبششح
أ غٛش يجبششح عٍ اعًبل انًمبٔنخ؟
اركش انحذ انًؽهٕة رحذ االجبثخ 5 / 23

ًعن

ْ - 21م يٍ انًؽهٕة ربي ٍٛيعذاد انزشٛٛذ؟

ال

فعال اعػ ٔصفــب يٕجضا نٓب ٔث ٍّٛانمًٛخ
االسزجذانٛخ نٓب ثجذٚذ رحذ االجبثخ 2 / 23

ًعن

ْ - 22م يٍ انًؽهٕة انزبي ٍٛعهٗ االنٛبد االَشبئٛخ؟
أَبش  -حفبساد ....انخ
فعال اسفك كشفب ثبالنٛبد انشئٛسٛخ يجُٛب انمًٛخ
االسزجذانٛخ ثجذٚذ نكم يُٓب ٔ ،اعػ يجًٕع لًٛخ
االنٛبد رحذ االجبثخ 3 / 23
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ال

 - 23فضال ثٍّي هجبلغ الزبهٍي الوطلْثخ ّحذّد الزعٌْض الوطلْثخ

القسن االّل :
االضزار الوبدٌــخ

ًـْع العولــــخ
هجبلغ الزبهٍي الوطلْثخ

الجٌْد الوطلْة الزبهٍي علٍِب
اعًبل انًششٔع ( االعًبل انذائًخ ٔانًؤلزخ ثًب ف ٙرنك كم

1

انًٕاد انز ٙسزسزعًم فٓٛب)
1-1

لًٛخ انعمذ

2-1

يٕاد أ ثُٕد ٚمذيٓب صبحـت انًشـشٔع

2

يعذاد انزشـٛٛذ

3

اٜٜد االَشـبئٛخ (أسفك لبئًخ ثٓب)

4

اصانخ انًخهفبد

5

انًجبَ / ٔ ٙأ االَشبءاد انمبئًخ حبنٛب ف ٙيٕلع انعًم أٔ

حذ انزعٕٚط نكم خسبسح

يالصمخ نّ ٔ انًًهٕكخ يٍ أ ف ٙسعبٚخ أ رحذ اششاف
انًمبٔل  /انًمبٔن ٍٛأ صبحت  /اصحبة انًششٔع

هجوْع الوجبلغ الوطلْة الزبهٍي ثِب للقسن االّل
انشجبء ركش حذ انزعـٕٚـط االلصـٗ انًؽـهٕة ثبنُسـجخ الخؽـبس انضالصل عـٍ أٚـخ خسـبسح ٔاحذح أ سـهسـهخ خسـبساد َبشـئخ عٍ
ٔالعخ ٔاحذح

القسن الثبًً :

الجٌْد الوطلْة الزبهٍي علٍِب

حذّد الزعٌْض الوطلْثخ ثبلٌسجخ
الي حبدس ّاحـذ اّ سـلسـخ
حْادس ًبشئخ عي ّاقعخ ّاحذح

الوسؤّلٍخ رجبٍ الغٍز

1

2

االصبثبد انجسـذٚخ
1-1

ثبنُسجخ نهشخص انٕاحذ

2-1

ثبنُسجخ نهًجًٕع

انعشس نهًًزهكبد
1-2

انكبثالد ٔاالَبثٛت ٔانًشافك رحذ االسض

)كجضء يٍ  2اعالِ(

هجوْع حذّد رعٌْض الوسؤّلٍخ الوطلْثخ رحذ القسن الثبًً

َمش ثًٕجت ْزا اٌ انجٛبَبد انًمذيخ يُب فْ ٙزا انؽهت صحٛحخ ٔكبيهخ عهٗ حذ عهًُب ٔاعزمبدَب.
اٌ رمذٚى ْزا انؽهت ال ٚهضو ؼبنت انزبي ٍٛثبنزعبلذ عهٗ انزبي ,ٍٛكًب ال ٚهضو "ششكخ انًزٕسػ ٔانخهٛج نهزبئ ٍٛاعبدح انزبي ٍٛانزعبَٔ "ٙثمجٕنّٔ ,نكُّ يٍ انًزفك
عه ّٛاٌ ْزا انؽهت سٛعزجش اسبسب نهزعبلذ ارا رًذ انًٕافمخ عهٗ اصذاس ٔثٛمخ انزبي.ٍٛ

اعذ فً

هلحْظخ :

ثزبرٌخ

ًزجْ ارفبق :
 ًطبق العول -جذّل الزٌفٍذ

رْقٍع طبلت الزبهٍي

 هخططبد الوْقع -أي هعلْهبد اضبفٍخ هسبعذح
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