
 فان1تسالDRCS سرادم ةطخ
ةساردلا 2020 ويلوي



ا>وت:9ا ةمئاق
ت

ةرسألا نم تابيقعتلاو ءارآلا●

ةيالولا ىوتسم A<ع تاداشرإلاو ?<=>ا داشرإلا●

ةيساسألا ةطGHا ةعجارم●

ةليدبلا ةطGHا ةعجارم●

ةي=Uلا تالوTوتوQRلاو ةفاظنلاو ?Mامتجالا دعابتلا●

ةيلبقتسملا تاوطGHا●



اداعلا
ألاو  ةعبتملا ت

ةلئس
ةعبتملا تاداعلا

دجاوتلا ?W رارمتسالا

XYاتملا يأر عالطتسال كتلئسأ لaةع

مَعِنلا رشbا

* Tل hijغتلل لباق ءnR



لمعلا فان1تسا تا>ولوأو فادGأ

ةrرصنعلا ةضoانم

 ةيفطاعلاو ةيعامتجالا تاراxملا باسvكا-3
يفطاعلاو ?Wاقثلا روطتلاو

ةيفاعلاو ة=Uلاو ةمالسلا-1

اxلمكأب ةرسألاو ةيعامتجالا تامدGHا-2

بالطلا عيمج ةيعوت-4

لصاوتلا

بالطلا ةيعوت ةمxم ?W نnملعملا معد-5



نيدلاولا نم تابيقعتلاو ءارآلا

.ل��ملا نم ةساردلا ?W ةديج ة=Uب اوس�ل مo نم رارمتسا1.

.ل��ملا نم ةساردلا ?W قلقلاب نورعش� نم رارمتسا2.

ھجولا ةعنقأ ءادترا لمعلا قrرف A<ع3.

ھجولا ةعنقأ ءادترا بالطلا A<ع4.

تاراrزلا دييقت5.

ة=Uلا/ةرار=Gا ةجرد صحف6.

بالطلا ةكرح دييقت7.

"نسحتلا نم دrزملا قيقحت" ��ح قالغإلا ?W رارمتسالا8.

.لمعلا فان�تسال انعسوب ام لT لعف9.

1 2
3 4 5

6 7 8 9

:تاع¥رملا دحأ A<ع طغضلا لالخ نم ةيلاتلا طاقنلا نم لT معدت ةجرد يأ A¡إ حيضوت �Aرُي

معدأ معدأ ال تامولعملا نم دrزملل ةجاحب وأ دكأتم nRغ



نيدلاولا نم تابيقعتلاو ءارآلا

?Mامتجالا لصاوتلا نم بالطلا نكمت A<ع قلق1.

لبقملا ماعلل دادعتسالاو بالطلل j©يلعتلا ىوتسملا A<ع رثأتلا نأشa قلق2.

بالطلل ةيسفنلا ةلا=Gا A<ع قلقلا3.

1 32

:ةيلاتلا ةلئسألا gRع ةباجإلا لالخ نم رومألا هذG نأش[ نوقلق متنأ ةجرد يأ WRإ حيضوت QRرُي

Gقلقي رمألا اذij ثكmnًا Gقلقي رمألا اذij اليلق
ً

Gقلقي  ال رمألا اذij

ءاقدصألا عم ةمxم ةيعامتجا تالعافت بالطلا دقتفي نأ

بالطلا A<ع اًبلس رثؤـي ال سرادملا قالغإ نأ A<ع صر=Gا

 بالطلل ةيسفنلا ةلا=Gا A<ع قالغإلا رثأ



نيدلاولا نم تابيقعتلاو ءارآلا

كترسأ تاجايتحاو كتاجايتحال ةبس{لاب بسzألا ھنأ دقتعx يذلا لودvwا ام ،سرادملا st روض:qل اندع اذإ
ةباجإ69

 دع[ وأ حابصلا ة�nف st ءاوس ،مايألا فصن روض:vا نولضفي نيذلا بالطلا•

ة�mnظلا

موي دع[ موي روض:vا نولضفي نيذلا بالطلا•

عوبسأ دع[ عوبسأ ةسردملل روض:vا نولضفي يذلا بالطلا•



إ اداشر
ةيالولا ت

رط²Hل ةضرعملا تاعومY>ا ةصاخو بالطلا عيمGY ملعتلا ?W ةفورعملا رئاسGHاو ةيميلعتلا تاوجفلا عم لماعتلا•

)SPED( ةصاGHا ةيميلعتلا تاجايتحالا يوذ نم بالطلا عيمGY )FAPE( مئالمو يbاجم ميلع³ ميدقت•

ھجول اxًجو ميلعتلا نم طسق دوجو ?¾ب½ي•

ھجولا ةيطغأ ءادتراب مازلإلا•

حرشلا روضح نم ةعاسij/ 900¿ارد موي180 روضح بولطم•

 .روض=Gابسb ةبقارم نnعتي امك تاعاسلا /يمويلا روض=Gا تاطاÅRشا نمض بسحُي تنÅRنإلا QRع سÂردت يأ ميقُي نأ بجي•

بالطلا لقنت ليلقتو ?Mامتجالا دعابتلا nRبادت ذاختا بجي•

ة=Uلا ةبقارم nRبادت عابتا بجي•

ةيفاضإ ةفاظن تالوTوتورب عابتا بجي•



st ابمzور بيد يxس
-��j 2020اردلا ماعلا لودج gRع ةح�nقملا تاmnيغتلا

2021

ر�nملاmnيغتلا

 لامعلا ديع دعa ةساردلا ءدب•
الدب اًموي180•

ً
موي185 نم 

.?Mامتجالا دعابتلل طيطختلل تقولا نم دrزملا•
 رسألا دادعÈو بلاط لÊل زاxج دادعÈو ةيدامرلاو ءارضGHا ةيساردلا تاعومY>ا ميسقتل تقولا نم دrزملا•

.دعaُ نع ميلعتلا تاقيبطت /تاصنمل

ةيدامرلا /ءارضGHا ةيساردلا تاعومجملل �Íبملا جراخ روض=Gا ةبسb ةداrز•Ëjملا رrوطتلا مايأ ب�ترت ةداعإ

الدب ل��ملا نم عيقصلا مايأ ةسارد
ً

 
ij¿اردلا مويلا ءاغلإ نم

ij¿اردلا ماعلل ىرخأ مايأ ةفاضإ نود موي180 ةدمل ةساردلا روضح طرشa ءافولا•

W? ش نم لوألا عوبسألاxوتكأ رÎر 
طقف موي فصنل ةساردلا نوÊت

.ةرار=Gا ةجرد عافترا ءانثأ تامامكلا ءادتراب ةقلعتملا فواH>ا عم لماعتلا•
اًيجrردت ةساردلا تاعاس ددع ةداrز•



فارصنالا /روض:vا

.?Mامتجالا دعابتلا قيقحتل فارصنالا /روض=²ل ةقرفتم تاقوأ ماعلا اذo قبطنس

 تاداشرإ قيبطتب حمس� امب لوطأ اًتقو فارصنالا /روض=Gا ةيلمع قرغتس³ نأ عقوت رسألا A<ع-
.ةمالسلا

اًحابص8:30 ةعاسلا ?W صص=Gا أدبت

 ةعاسلا لماÊلا مويلا ?W فارصنالا نوÊيس ھيلعو .12:30 ةعاسلا ?W مويلا فصتنم ?W فارصنالا مت�س
.ًءاسم4:15



خ
اتط

ن ةيساسألا ةط�vا

:سرادملل ي�زج حتف

 روض=Gاو تنÅRنإلا QRع ةساردلا نم طيلخ
 ?<عفلا

ةليدبلا ةط�vا

:لما�لاب دعُ[ نع ةساردلا

لماÊلاب تنÅRنإلا QRع ةساردلا



�vا
ألا ةط

اس
ةيس

طلت�9ا جذومنلا :ةيساسألا ةط�vا

 حامسلل )ةيدامرو ءارضخ( نnت�سارد نnتعومجم A¡إ بالطلا ميسقت●

.?Mامتجالا دعابتلاب

ةعمGYاوس�مGHاو ءاثالثلاو نnنثالا مايأل ?<عفلا روض=Gاب سÂردتلا●

 نع ةساردلا نم مايأ ةثالثو ةسردملا ?W ناموي بلاط لT رضحي○

aُدع

 ةرشابملا تاعجارملاو تاززعملا نم ةعومجم دعaُ نع ميلعتلا بالط ىقلتي●

.قبسم لÊشa لÒYملا حرشلاو



st ابمzور بيد يxس
 فصن طلت�9ا جذومنلل سرادملا حتف ةداعإ ةطخ :ةيساسألا ةط�vا
موي

ةعمvwاس¢م�vاءاع¡رألاءاثالثلانmنثالا

 A¡إ ءارضGHا ةعومY>ا رضحتاًحابص
 بالطلا عيمج سرديةسردملا

دعaُ نع

 فيظنت ءارجإ متrو
ةسردملل قّمعتم

 A¡إ ةيدامرلا ةعومY>ا رضحت
ةسردملا

 ءارضGHا ةعومY>ا بالط سرديًءاسم
دعa نع

 نع ةيدامرلا ةعومY>ا بالط سردي
aُدع

 ةيدامرلا ةعومY>ا بالط سرديمويلا لاوط
دعaُ نع

 نع ءارضGHا ةعومY>ا بالط سردي
aدع

مايألا عيمج ?W ل��ملا نم نوسردي رط²Hل ةضرع ÔRكألا بالطلا

ةعمGYا /س�مGHا /ءاثالثلا /نnنثالا مايأ ?W تقولا لاوط بالطلل ÕHÖij معد



st ابمzور بيد يxس
 مويلا طلت�9ا جذومنلل سرادملا حتف ةداعإ ةطخ :ةليدبلا ةط�vا
لما�لا

مايألا عيمج ?W ل��ملا نم نوسردي رط²Hل ةضرع ÔRكألا بالطلا

ةعمGYا /س�مGHا /ءاثالثلا /نnنثالا مايأ ?W تقولا لاوط بالطلل ÕHÖij معد

ةعمvwاس¢م�vاءاع¡رألاءاثالثلانmنثالا

مويلا لاوط

 نع بالطلا عيمج سرديةسردملا A¡إ ءارضGHا ةعومY>ا رضحت
aُدع

 فيظنت ءارجإ متrو
ةسردملل قّمعتم

ةسردملا A¡إ ةيدامرلا ةعومY>ا رضحت

دعaُ نع ءارضGHا ةعومY>ا بالط سرديدعaُ نع ةيدامرلا ةعومY>ا بالط سردي



�vا
ةليدبلا ةط

لماÊلاب دعaُ نع ةساردلا :ةليدبلا ةطGHا

تاجردلا حنمو روض=Gا ةبقارمو رشابملا سÂردتلا قئاقد ددع ةداrز●
بلاط لÊل ةينقتلا لئاسولا nRفوت●
دعaُنع ميلعتلا معدل كلذ A¡إ امو ةيل��ملا ةطشbألا بتك لاسرا●
مظتنم لÊشa فصلل تاعامتجا ميظنت●
.لماÊلاب رشابملا سÂردتلا- بالطلل تقولا لاوط معد●

يzاثلاو لوألا ةضورلا يفص
 لوؤسم ملعملا .ملعم لÊل اًبلاط15 ?¡اوح مضت ةnRغص تاعومجم●

.داوملا عيمج سÂردت نع
سداسلا WRإ ثلاثلا نم فوفصلا

 لمع�.بالطلا عيمGY مoداوم نوسردي ھمسق ?W لT نوملعملا لظي●
.ھيداشرإ راودأ ?W اًبلاط20-15 نم برق نع نوملعملا



لا ھجوأ
ھبش

ةليدبلاو ةيساسألا نmتط�vا نmب

بلاط لÊل زاxج A¡ا لاقتنالا >– دعaُ نعو روض=Gاب ايجولونكتلا مادختسا ةداrز●

)ةجا=Gا دنع ،نnتطGHا نnب لاقتنالا تايلمع nRس�تل( ديحوتلا نم نكمم ردق QRكأ قلGH ب�تÅRلا●

تاجردلا حنمو روض=Gا صوصخب ةبسا=>ا ةداrز●

يzاثلاو لوألا ةضورلا يفص
.داوملا عيمج سÂردت نع لوؤسم ملعملا .ملعم لÊل اًبلاط15 ?¡اوح مضت ةnRغص تاعومجم●

سداسلا WRإ ثلاثلا نم فوفصلا
 ?W اًبلاط20-15 نم برق نع نوملعملا لمع� .بالطلا عيمGY مoداوم نوسردي ھمسق ?W ُلT نوملعملا لظي●

.ھيداشرا راودأ



st ابمzور بيد يxس
 t¦امتجالا دعابتلا

t¦امتجالا دعابتلا
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راوزلا /رومألا ءايلوأ لوخد عنم

تن�nنالا �nع ةيسردملا تايلاعفلا لقن متي

03

 نmب طالتخالا عنمو بالطلا ةكرح ليلقت

بالطلا تاعومجم



st ابمzور بيد يxس
تاسرامملا /ة:°لا ةبقارم

5

ُ[ نع لمعلا تارايخ
 ةضرع ²nكألا نmفظوملا /بالطلل دع

رط�qل

4

ديفوك تالاح رو�ظ ةلاح st نmعوبسأ ةدمل قالغإ
3

اًيمازلإ ھجولا ةيطغأ ءادترا

رم تاصوحف
-ديفوك ض

19
ختو

يص
رq»wل ةحاسم ص

21

 st دقع ةباتكو )بالطلاو نوفظوملا( ةيمويلا ةيفاعلا تادا�ش

ماعلا ةيادب



st ابمzور بيد يxس
فيظنتلا تالوكوتورب

ةÅRف ?W ًءاسم فيظنتلا

 مزاوللا ةكراشم نم د=Gاموي فصنل ةساردلا
 عم ةيسردملا مزاوللا راضحاو

Tل��ملا نم بلاط ل

 تاÅRف نnب ءاع¥رألا موي فيظنتلا

 فصلا ميقعتل ةحاÅRسا تاÅRفتاعومY>ا

لماÊلاب

 دجاوتلا ÔRكي �jلا قطانملا ?W فيظنتلا ةداrز

ÚÛا

فيظنتلا تالوكوتورب



�vا
اوط

ملا ت
ةيلبقتس

 رسألل

اًمÜY رغصألا ةيساردلا تاعومY>ا اxساسأ A<ع لÊش½س ةلبقملا تاعالطتسالا●
ij¿ردملا يزلا ءارشل ديدج عقوم ?W حوتفمCramer’s رجتم●

دعaُ نع وأ ةسردملا ?W روض=Gا ناT ءاوس ij¿ردملا يزلا ءادترا بالطلا A<ع○
ةزoاج حبصت نأ درجمب تنÅRنإلا QRع ةرفوتم نوÊتس ةيسردملا مزاوللا ةمئاق●
اًزoاج حبصي نأ درجمب تنÅRنإلا QRع اًرفوتم يونسلا Íjمزلا لودGYا نوÊي فوس●
QRمتäس نم عوبسأ لوأ ?W ةساردلا ءدبل لوألا مويلانوÊي نأ ططH>ا نم●
!تامولعملا ثدحأل لوصولل ?Mامتجالا لصاوتلا لئاسو A<ع انوعaات●


