
 انؼًم سىق ثٍبَبد لىاػذ تصًٍى : أواًل

 اٌجبزثْٛ أٚ اٌّشزغٍْٛ ف١ٗ ٠مَٛ اٌزٞ اٌٛعؾ" ثأٔٗ اٌؼًّ عٛق ٠ؼشف

  ٠مَٛ وّب ٚخجشارُٙ، ِإ٘الرُٙ ػٛء فٟ خذِبرُٙ ثؼشع ػًّ ػٓ

  ششٚؽ ِمبثً ٚاعزثّبس٘ب اٌخذِبد ٘زٖ ثبعزخذاَ اٌؼًّ أطسبة

 . "ػ١ٍٙب االرفبق ٠زُ أٚ ِغجمًب ِؼّشفخ ٚظشٚف

 



 ٚششاء ث١غ ػ١ٍّبد ف١ٙب ٠زُ اٌزٟ اٌزم١ٍذ٠خ األعٛاق ػٓ اٌؼًّ عٛق ٠ٚز١ّض

 :ا٢ر١خ ثبٌخظبئض ِٚشزش٠ٓ ثبئؼ١ٓ لجً ِٓ

   رجبع ٚال ٚرإخش رؼشع اٌؼبًِ ٠مذِٙب اٌزٟ اٌؼًّ خذِبد ∎

  اٌغٛق فٟ اٌسبي ٘ٛ وّب اٌؼبًِ، ػٓ فظٍٙب ٠ّىٓ ال اٌؼًّ خذِبد ∎

 اٌزم١ٍذٞ

  ٠ـٍت ٚئّٔب ٌزارٗ، ٠ـٍت ال أٔٗ ثّؼٕٝ ِشزك ؿٍت اٌؼًّ ػٍٝ اٌـٍت ∎

 ٚخذِبد عٍغ أزبج أخً ِٓ

  ٚرؼجؾ رٕظُ ٚرشش٠ؼبد ِإعغبد اٌؼبدح فٟ اٌؼًّ عٛق فٟ ٠زٛافش ∎

 اٌؼًّ عٛق فٟ ٚاٌزؼبًِ اٌزشغ١ً آ١ٌخ

 



  ِٚؼبٌدزٙب رٕظ١ّٙب أخً ِٓ أّب ٌزارٙب اٌؼًّ عٛق ث١بٔبد ردّغ ال

  ٔظُ فٟ ِؼزّذح ِٚإششاد ٌّؼب١٠ش ٚفمًب ِف١ذح يؼهىيبد اٌٝ ٚرس٠ٍٛٙب

  أزبخٙب أٚ ػ١ٍٙب اٌسظٛي ٠زُ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد اخؼبع ٠ٚزُ اٌّؼٍِٛبد،

  سعُ فٟ رٛظ١فٙب ٠ّىٓ يؼشفخ أزبج اٌٝ رإدٞ رس١ٍ١ٍخ دساعبد اٌٝ

 .لشاساد ارخبر أٚ ع١بعبد
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 ٠ٚزمذَ اٌزشغ١ً، ِىبرت ئٌٝ (Demand) رشغ١ً ثـٍجبد اٌؼًّ اطسبة ٠زمذَ  ●
 ِىبرت ِّٙخ ٌٚز١غ١ش .اٌزشغ١ً ِىبرت ئٌٝ ػًّ ثـٍجبد أ٠ؼًب ػًّ ػٓ اٌجبزثْٛ
 اٌٛظ١فٟ اٌٛطف ِٓ ٔٛػًب اٌؼًّ أطسبة ٠شفك ٚاٌزشش١ر، اٌّـبثمخ فٟ اٌزشغ١ً

(Job description) ِٛاطفبد) ٚششٚؿٗ اٌؼًّ ظشٚف ػٓ ِٚؼٍِٛبد 
 ٠زّىْٕٛ ِٚب خجشارُٙ ػٓ ِؼٍِٛبد ػًّ ػٓ اٌجبزثْٛ ٠شفك ٚوزٌه ،(اٌزشغ١ً

 اٌؼًّ، ٚؿٍجبد اٌزشغ١ً ؿٍجبد ث١ٓ ثبٌّـبثمخ اٌزشغ١ً ِىبرت ٚرمَٛ أدائٗ، ِٓ
 .إٌّبعج١ٓ األشخبص رشش١ر ثُ ِٚٓ

 
 وّشخؼ١خ ٌٍّٙٓ اٌّؼ١بسٞ اٌؼشثٟ اٌزظ١ٕف ٠زؼّٕٗ اٌزٞ إٌّٟٙ اٌٛطف ٠ف١ذ  ●

 فٟ ػًّ ػٓ ٚاٌجبزثْٛ اٌزشغ١ً، ِٛاطفبد رسذ٠ذ فٟ اٌؼًّ أطسبة :ٌٍـشف١ٓ
 ا٠ؼًب ٕٚ٘بن .أدائٗ ِٓ ٠زّىْٕٛ ِٚب ِٙبساد، ِٓ ٠ٍّىْٛ ِب ٚٚطف رسذ٠ذ

 ؿٍجبد ثٙب خبطخ ِٛالغ ػٍٝ اٌزشغ١ً ِىبرت رؼغ ٚف١ٗ االٌىزشٟٚٔ اٌزشغ١ً
 اٌٝ اٌذخٛي ػًّ ػٓ اٌجبزثْٛ ٠ٚغزـ١غ اٌزشغ١ً، ِٛاطفبد ِزؼّٕخ اٌزشغ١ً

 ِٓ ٠زّىْٕٛ ِٚب خجشارُٙ، ػٛء فٟ إٌّبعجخ اٌؼًّ فشطخ ٚاخز١بس اٌّٛالغ ٘زٖ
 .اٌؼًّ ثـٍت ٚئٌىزش١ًٔٚب ِجبششح اٌزشغ١ً خٙخ اٌٝ ٚاٌزمذَ أدائٗ،

 



  انًفهىوConcept   

 ِٓ ٌّدّٛػخ ٚفمب اٌذساع١خ اٌّإ٘الد رظ١ٕف اٌّإ٘الد ئؿبس ٠ؼٕٟ
  إٌظبِٟ اٌزؼ١ٍُ ؿش٠ك ػٓ عٛاء اٌّىزغت اٌزؼٍُ ثّغز٠ٛبد رشرجؾ اٌّؼب١٠ش

  أعبط ػٍٝ اٌّؼب١٠ش ٘زٖ رجٕٝ ٚلذ .ٚاٌالٔظبِٟ إٌظبِٟ غ١ش اٌزؼ١ٍُ أَ
  طش٠سخ أعظ ػٍٝ أٚ ٔفغٙب ٌٍّإ٘الد  Implicit اٌؼ١ّٕخ اٌخظبئض
Explicit اٌّغزٜٛ ٚاطفبد ِٓ ِدّٛػخ ثشىً ِٚسذدح ٚاػسخ  

Level Descriptors اٌزؼٍُ ٔزبخبد رؼىظ Learning 
Outcomes. اٌزؼش٠ف األٚسٚث١خ اٌّإ٘الد ئؿبس رٛط١بد ٚرؼّٕذ 

  ٌّغز٠ٛبد اٌّؼب١٠ش ِٓ ٌّدّٛػخ ٚفمًب اٌّإ٘الد ٌزظ١ٕف أداح " :ا٢رٟ
 ."اٌّىزغت ٌٍزؼٍُ ِسذدح

 اٌزؼ١ٍُ ٚرظ١ٕف إٌّٟٙ اٌزظ١ٕف ث١ٓ ٠شثؾ خغش اٌّإ٘الد ئؿبس
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 انًفهىو وانًُهدٍبد 
 أداح ٠ؼذ  ِثال فبٌّزش ٚاٌّمبسٔخ، ٌٍم١بط ِشخؼ١خ أداح رؼٕٟ ِؼ١بس وٍّخ    

 ٚفٟ .اٌىزٍخ ٌم١بط ِشخؼ١خ أداح اٌى١ٍٛغشاَ ٚوزٌه اٌـٛي، ٌم١بط ِشخؼ١خ
 فٟ ثٗ اٌم١بَ اٌؼبًِ ػٍٝ ٠دت ِب ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش رظف إٌّٟٙ اٌّدبي
 ثذلخ اٌّؼ١بس ٠ظف ٚثزٌه اٌؼًّ، عٛق فٟ اٌّمجٛي األداء ِٚغزٜٛ اٌشغً

 ِٕٙخ فٟ اٌؼبًِ ِٓ اٌّـٍٛثخ ٚاٌغٍٛوبد ٚاٌّٙبساد اٌّؼبسف ٚٚػٛذ
 ئؿبس٘ب، فٟ اٌشغً ٠زُ اٌزٟ ٚاٌششٚؽ اٌظشٚف ٠ظف ٚوزٌه ِب،

 اٌّؼ١بس ٠ظجر ٚثزٌه .اٌشغً ِس١ؾ فٟ رـشأ اٌزٟ اٌّشىالد ِغ ٚاٌزؼبًِ
  اٌفشد ٠ّزٍه ِب ٌّمبسٔخ Criterion reference  ِشخؼ١ب ِسىًب إٌّٟٙ

 ٌىً .ٚئِىبٔبرٗ لذسارٗ ػٍٝ اٌسىُ ِٓ ثبٌزبٌٟ رّىٓ  ِٚٙبساد ِؼبسف ِٓ
 .ثٗ اٌخبطخ اٌّؼب١٠ش ِٓ خٍّخ إٌّٟٙ اٌزخظض ثسغت ِٕٟٙ ِإً٘

 ٘زٖ رىْٛ ٚأْ ثبٌشغً، اٌّشرجـخ اٌفؼ١ٍخ إٌزبئح ػٍٝ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش رشوض    
 ِٛػٛػ١ًب ِؼ١بسًا ثبٌزبٌٟ رّثً ٌىٟ اٌّالزظخ أٚ ٌٍم١بط لبثٍخ إٌزبئح

 .ٚاٌسىُ ٌٍّمبسٔخ
 



 األداء ِغز٠ٛبد رؼىظ أْ ٠دت ِشخؼ١خ، أداح ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش رّثً ٌٚىٟ   

 األداء ِغز٠ٛبد ١ٌٚظ  Job performance standards اٌؼ١ٍّخ

 عزغزخذَ ألٔٙب Training performance standards اٌزذس٠جٟ

 األداء ثّغزٜٛ اٌزذس٠جٟ األداء ِغزٜٛ ٌّمبسٔخ ِشخؼ١خ وّسىبد ثبٌزبٌٟ

 ِب ألشة ١ٌىْٛ ثٗ ٚإٌٙٛع اٌزذس٠جٟ اٌّغزٜٛ رـ٠ٛش ثٙذف اٌؼٍّٟ

 ِخشخبد ث١ٓ اٌّٛائّخ رسم١ك أخً ِٓ ٌٗ ِـبثمًب أٚ اٌؼٍّٟ ٌٍّغزٜٛ ٠ىْٛ

 .اٌؼًّ ٌغٛق إٌٛػ١خ ٚاالزز١بخبد اٌزذس٠ت

 

 ِٚزبثؼخ اػذاد٘ب ٠زُ اٌؼٍّٟ األداء ِغز٠ٛبد ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش رؼىظ ٌٚىٟ   

  ِٓ ٚخجشح دسا٠خ رٚٞ ِّبسع١ٓ ِّث١ٍٓ لجً ِٓ اٌفبػٍخ ثبٌششاوخ رـ٠ٛش٘ب

 ثاػذاد٘ب ٠ٕفشد ال ٚأْ ،(ا١ٌّٕٙخ اٌمـبػبد) االلزظبدٞ إٌشبؽ لـبػبد

 إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍزذس٠ت اٌّضٚدح اٌدٙبد ٠ّثٍْٛ  ِزخظظْٛ ٚرـ٠ٛش٘ب

 .ٚاٌزمٕٟ

 



  

 ثُبء انًؼبٌٍش انًهٍُخ     
 

 إٌّٟٙ اٌّإً٘ ٠ٚزؼّٓ ثٗ، خبص ِٕٟٙ ِإً٘ (ػًّ) ِٕٟٙ ِغّٝ ٌىً
 اٌّٙبس٠خ اٌّزـٍجبد ثٛػٛذ ٚرسذد رؼىظ اٌزٟ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش ِٓ خٍّخ

  ٚثزٌه .(االرمبْ دسخخ) اٌّمجٛي األداء ِٚغزٜٛ (اٌزشغ١ً ِٛاطفبد)
 ٠غزخذَ  Criterion reference ِشخؼ١ًب ِسىًب إٌّٟٙ اٌّؼ١بس ٠ّثً

 :رظ١ُّ فٟ ِٛػٛػ١خ وّشخؼ١خ

 ٚاػزّبد٘ب اٌزؼ١ّ١ٍخ/اٌزذس٠ج١خ ٚاٌجشاِح إٌّب٘ح   

اٌؼًّ ِّبسعخ اخبصاد ٚئطذاس ٔزبئدٙب، ٚاػزّبد ا١ٌّٕٙخ، االخزجبساد 
 .إٌّٟٙ

 ثؼذ ٌٍّٙٓ اٌّؼ١بسٞ اٌؼشثٟ اٌزظ١ٕف ٠زؼّٕٗ اٌزٞ إٌّٟٙ اٌٛطف ٠ٚشىً
 ِٛػٛػ١خ ِشخؼ١خ اٌؼًّ عٛق فٟ ٚاٌزـٛساد ٌٍزغ١شاد ِٛاوجزٗ ِٓ اٌزسمك

 .اٌّـٛس اٌٛطف رس١ًٍ ػجش ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش الشزمبق

 



 رـ٠ٛش/اػبداد فٟ اٌّزجؼخ Methodologies إٌّٙد١بد رزٕٛع      

 رسذ٠ذ فٟ اٌّزّثٍخ ٔفغٙب اٌغب٠خ رغزٙذف وٍٙب ٌىٕٙب ا١ٌّٕٙخ اٌّؼب١٠ش

 ٌذٜ رٛافشّ٘ب ٚاٌٛاخت اٌالصِز١ٓ اإلرمبْ ٚدسخخ اٌّٙبساد

 فٟ اٌّمجٌٛخ األداء ٌّؼب١٠ش ٚفمًب اٌؼًّ ِٙبَ ئٔدبص أخً ِٓ اٌّشزغ١ٍٓ

 :٠أرٟ ِب ش١ٛػًب ٚأوثش٘ب إٌّٙد١بد ٘زٖ أثشص ِٚٓ .اٌؼًّ عٛق

 



انًهًُ انتحهٍم يُهدٍخOccupational Analysis   
 

 ثؼ١ٍّخ ٠ٚمَٛ ِؼزّذ، ِٕٟٙ رظ١ٕف أٚ ِٕٟٙ رظ١ٕف رٛافش زبي فٟ إٌّٙد١خ ٘زٖ رغزخذَ   
  ِٚٓ اٌّّبسع١ٓ إٌّٟٙ اٌمـبع ِٓ ِّث١ٍٓ ٠ؼُ إٌّٟٙ اٌّدبي فٟ خجشاء فش٠ك اٌزس١ًٍ

 إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزذس٠ت لـبع ػٓ ِّٚث١ٍٓ اٌؼًّ، عٛق فٟ ٚاٌخجشح اٌذسا٠خ رٚٞ
 :ا٢ر١خ اٌّشازً ؿش٠ك ػٓ إٌّٟٙ اٌزس١ًٍ ٠ٚزُ .ٚاٌزمٕٟ

 
ٚاألػّبي، ٚاٌّٙٓ اٌّؼٕٟ، إٌّٟٙ اٌمـبع فٟ ا١ٌّٕٙخ اٌّدّٛػبد رسذ٠ذ :األٌٚٝ اٌّشزٍخ 

 .إٌّٟٙ اٌزظ١ٕف ٚث١مخ ِٓ ػًّ ٌىً اٌّٙبسح ِٚغز٠ٛبد
 
فٟ اٌّّّبسط ٌٍٛالغ ٚاٌّغز٠ٛبد ٚاألػّبي اٌّٙٓ ِٛاوجخ ِٓ اٌزسمك :اٌثب١ٔخ اٌّشزٍخ 

 دِدٙب أٚ ثؼؼٙب ززف أٚ األػّبي ثؼغ ئػبفخ اٌفؼ١ٍخ اٌسبخخ رمؼٟ ٚلذ اٌؼًّ، عٛق
 .أز١بًٔب

 
عٛق فٟ اٌّّبسط ٌٍٛالغ ٌألػّبي إٌّٟٙ اٌٛطف ِٛاوجخ ِٓ اٌزسمك :اٌثبٌثخ اٌّشزٍخ 

 ٚاإلٔزبج اٌؼًّ أعب١ٌت فٟ اٌزم١ٕخ اٌزغ١شاد ِزـٍجبد ٠ٍٚجٟ ِٛاوت اٌٛطف ٚأْ اٌؼًّ،
 .اٌؼًّ عٛق فٟ

 



ِٙبَ ٚزظش ٌٍؼًّ اٌٛظ١فٟ اٌٛطف رس١ًٍ :اٌشاثؼخ اٌّشزٍخ 
Functions  ٚأدٚاس أ Roles ً٘زا فٟ اٌّّٙخ ٚرؼشف .اٌؼًّ شبغ 

 لجً ِٓ أداؤٖ ٠ّىٓ ٚٔٙب٠خ، ثذا٠خ ٌٗ اٌؼًّ ِٓ ِزىبًِ خضء ثأٔٙب اٌغ١بق
 .اٌؼًّ ٚلذ ِٓ ٚلزًب ٠ٚغزغشق ِغزمً، شخض

 
ٚاخجبد ئٌٝ اٌّٙبَ رس١ًٍ :اٌخبِغخ اٌّشزٍخTasks  ثأٔٗ اٌٛاخت ٠ٚؼشف 

 ِٕـمٟ أٚ صِٕٟ ادائٟ ثزشر١ت اٌؼبًِ ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ إٌشبؿبد عٍغٍخ ازذ
  األداء ِؼ١بس رسذ٠ذ اٌّشزٍخ ٘زٖ فٟ ٠ٚزُ اٌؼًّ، ِٙبَ أزذ ئٔدبص أخً ِٓ

Performance Criteria  ًٚاخت ٌى. 
 
أطغش ثأٔٙب اٌّٙبسح ٚرؼشف ِٙبساد ئٌٝ اٌٛاخت رس١ًٍ :اٌغبدعخ اٌّشزٍخ 

 ِؼشف١خ ئِب اٌّٙبسح رىْٛ ٚلذ .اٌؼًّ رس١ًٍ ِٓ ئ١ٌٗ اٌٛطٛي ٠ّىٓ خضء
Cognitive ٚ(ٔفغسشو١خ) ػ١ٍّخ أدائ١خ أ Psychomotor  ٚأ 

 ٚدسخخ ِٙبسح، وً ؿج١ؼخ ٚرسذ٠ذ ، Affective (ٚخذا١ٔخ) اردب١٘خ
 .اٌشغً ِس١ؾ فٟ أ١ّ٘زٙب

 



 

3 1 2 

   

   

 هٌهجيخ التحليل الوهٌي



ًيُهدٍخ انتحهٍم انىظٍف Functional Analysis  

 ئػذاد ٚرغزٙذف إٌّٟٙ، اٌزس١ًٍ ٌّٕٙد١خ رـ٠ٛشًا إٌّٙد١خ ٘زٖ رؼذ     

 ٠ؼُ ػًّ فش٠ك ثأدبص٘ب ٠مَٛ ِسذد ِٕٟٙ ٌمـبع رس١ٍ١ٍخ خش٠ـخ

  عٛق ِٓ اٌّغزٙذف إٌّٟٙ  اٌمـبع ٠ّثٍْٛ إٌّٟٙ اٌّدبي فٟ خجشاء

 إٌّٟٙ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزذس٠ت لـبع ِٓ إٌّٟٙ اٌّدبي فٟ ٚخجشاء اٌؼًّ،

 :ا٢ر١خ ٌٍّشازً ٚفمًب ٌٍمـبع اٌزس١ٍ١ٍخ اٌخش٠ـخ اػذاد ٠ٚزُ .ٚاٌزمٕٟ

(اٌشئ١ظ اٌٙذف) اٌغشع ٚط١بغخ رسذ٠ذ :األٌٚٝ اٌّشزٍخ Key 
purpose   

 إٌّٛ فٟ إٌّٟٙ اٌمـبع ِغبّ٘خ ِذٜ اٌشئ١ظ اٌٙذف ٠ٛػر   

 رسم١ك رؼضص اٌزٟ ٚاٌغٍٛوبد ٚاٌّجبدب اٌم١ُ ِٚدّٛػخ االلزظبدٞ،

 .ٌٍمـبع  ِٚسذدح ٚاػسخ أ٘ذاف

 



رسذ٠ذ ِدبالد اٌؼًّ اٌشئ١غخ فٟ اٌمـبع : اٌّشزٍخ اٌثب١ٔخKey areas   

 رشجٗ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ػ١ٍّخ رسذ٠ذ اٌّٙٓ ٚاالػّبي فٟ ِٕٙد١خ اٌزس١ًٍ إٌّٟٙ     

رسذ٠ذ اٌٛزذاد : اٌّشزٍخ اٌثبٌثخUnits   ٚلذ رغّٝ ٚزذاد اٌىفب٠خ

Competence units  

ٚرّثً اٌٛزذح فٟ ٘زٖ إٌّٙد١خ ِظـٍسًب ثذ٠اًل ٌّظـٍر اٌّّٙخ ئٌٝ زذ ِب      

 فٟ ِٕٙد١خ اٌزس١ًٍ إٌّٟٙ 

رسذ٠ذ ػٕبطش اٌىفب٠خ : اٌّشزٍخ اٌشاثؼخCompetence elements   

٠ّثً ػٕظش اٌىفب٠خ ٕ٘ب ِظـٍسًب ثذ٠اًل ٌّظـٍر اٌٛاخت فٟ ِٕٙد١خ      

 اٌزس١ًٍ إٌّٟٙ

رسذ٠ذ خـٛاد اٌؼًّ : اٌّشزٍخ اٌخبِغخSteps of work 

ٚرّثً خـٛح اٌؼًّ فٟ ٘زٖ إٌّٙد١خ ِظـٍسًب ثذ٠اًل ٌّظـٍر اٌّٙبسح فٟ      

 .ِٕٙد١خ اٌزس١ًٍ إٌّٟٙ

 



انذٌكى يُهدٍخDACUM   
 ٚرش١غ mrriculuCu A evelopingD   ٌؼجبسح اخزظبسًا رّثً د٠ىُ وٍّخ    

 ؿش٠ك ػٓ اٌذٚي ثؼغ فٟ رذس٠د١ًب رٕزشش ٚثذأد وٕذا، فٟ إٌّٙد١خ ٘زٖ
  ِشزٍز١ٓ ِٓ إٌّٙد١خ ٘زٖ ٚرزىْٛ .اٌىٕذ٠خ اٌز١ّٕخ ثشاِح ػجش اٌف١ٕخ اٌّغبػذاد

   :سئ١غز١ٓ
اٌذ٠ىُ ٚسشخ ٚػمذ رٕظ١ُ :االونى انًشحهخ DACUM Workshop  

  ِّثٍخ ػ١ٕخ ِٓ ٠خزبسْٚ ٌٍّٕٙخ، ِّبسعْٛ ِشزغٍْٛ اٌٛسشخ ٘زٖ فٟ ٠شبسن     
  ١ِغش اٌٛسشخ ٘زٖ ٠ٚمٛد اٌؼًّ، عٛق فٟ إٌّٟٙ اٌمـبع ِٓ اٌشغً ٌّٛالغ

Facilitator ئٌٝ ٌٍٛطٛي اٌّشبسو١ٓ ث١ٓ اٌسٛاس رٕظ١ُ فٟ ِّٙزٗ رٕسظش 
  ٠شزًّ اٌزٞ اٌىفب٠بد ِخـؾ ئٌٝ اٌٛطٛي ثٙذف اٌؼًّ أٚ ٌٍّٕٙخ ٚالؼٟ رس١ًٍ
 ػٕبطش ثُ ِٚٓ اٌىفب٠خ، ٚٚزذاد ، Key Areas اٌشئ١غخ اٌؼًّ ِدبالد ػٍٝ

 .اٌىفب٠خ
ٚاٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف اٌؼًّ خـٛاد رسذ٠ذ :انثبٍَخ انًشحهخ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزذس٠ت ِٕظِٛخ ِٓ إٌّٟٙ اٌّدبي فٟ خجشاء اٌّّٙخ ٘زٖ ٠زٌٛٝ     
 ِٓ ثٙب ٠شرجؾ ِٚب وفب٠خ ػٕظش ٌىً اٌؼًّ خـٛاد ثزسذ٠ذ ٠ٚمِْٛٛ إٌّٟٙ،
 .ٚعٍٛوبد ِٚٙبساد ِؼبسف

 



 :انًصطهحبد األسبسٍخ  ■

  OCCUPATIONAL ANALYSISتحهٍم انًهٍ      ●

  JOB  ANALYSISتحهٍم انؼًم                            ●

  FUNCTIONAL ANALYSISتحهٍم انًهبو            ●

  TASK ANALYSISتحهٍم انىاخجبد                      ●

  SKILL ANALYSISتحهٍم انًهبساد                     ●



 الوٌبهج/ هصون الجراهج هحلل العول

 Jobالعول 

 ههبرح ههبرح

 واجت واجت

 ههوخ ههوخ

 ثرًبهج التذريت

 شغل/ خطىح عول 

 عٌصر كفبيخ عٌصر كفبيخ

 وحذح كفبيخ وحذح كفبيخ



 :يشخؼٍخ سئٍسخ  ●

انًهًُ نًدًىػخ األػًبل فً / انىصف انىظٍفً *    
انًهًُ ،انًبهش، يحذد ) يستىٌبد انؼًم اأسبسٍخ 

 (.انًهبساد

 والغ يًبسسخ انؼًم فً ػٍُخ يًثهخ نسىق انؼًم*    

 :يشخؼٍخ ثبَىٌخ  ●

انتغٍّش انتمًُ فً  / انًستمجم انًُظىس نهتطىس    
 .يًبسسخ انؼًم فً سىق انؼًم 
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●

● 



●
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 اٌٍسبَ ٚرشى١ً اٌّؼبدْ ٚاٌغجبوخ: اٌمـبع اٌفشػٟ األٚي

اٌفظٛي اٌزٟ ٠زؼّٕٙب اٌمـبع اٌفشػٟ األٚي ِٓ اٌزظ١ٕف اٌؼشثٟ 
 2008اٌّؼ١بسٞ ٌٍّٙٓ 

 اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌغجبوخ ٚرشى١ً اٌّؼبدْ ٚاالٔشبءاد اٌّؼذ١ٔخ 721

 (طٙش ٚطت اٌّؼبدْ)اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌغجبوخ  7211

 اٌؼبٍِْٛ فٟ اٌٍسبَ ثبٌمٛط اٌىٙشثبئٟ ٚاألوغٟ أع١ز١ٍ١ٓ 7212

 اٌؼبٍِْٛ فٟ أشغبي اٌظف١ر 7213

 اٌؼبٍِْٛ فٟ اإلٔشبءاد اٌّؼذ١ٔخ 7214

 (أثٛاة ٚشجبث١ه)اٌؼبٍِْٛ فٟ زذادح اٌّجبٟٔ  7215

 اٌسّذادْٚ ِٚشغٍٛ ِىبثظ اٌزشغ١ً 7221



  يطزىي فئبد
 انًهبرح

 
 األعًبليصفىفخ 

 نحبو/ييكبَيكيفُي  رمُي/فُي
3115022 

 نّحيى عبو انًهُي انعبيم
7212013 

 عبو/نّحيى كهرثبء
7212023 

 نّحيى أَبثيت
7212063 

نّحيى كهرثبء رحذ  

 انًبء
7212093 

 نّحيى كهرثبء انًبهر انعبيم
7212034 

 نّحيى أكطي أضيزيهيٍ
7212134 

 نّحيى أَبثيت
7212063 

 
  يحذود انعبيم

 انًهبراد (يحّذد)

 يطبعذ نّحيى كهرثبء
7212045 

يطبعذ نّحيى أكطي 

 أضيزيهيٍ
7212145 

 يطبعذ نّحيى أَبثيت
7212085 

نّحيى يمبويخ 

 َمغخ-كهرثبئيخ
7212055 

يشّغم آنخ نحبو 
 كهرثبء أورىيبريكيخ

7212155 



انًختصش انىصف   

 اٌؼًّ ِٛاد ثزٛف١ش ٠ٚمَٛ ٌسبَ /١ِىب١ٔىٟ فٕٟ ئششاف رسذ أٚ ِٕفشدًا ٠ؼًّ    

  اٌىٙشثبئٟ ثبٌمٛط اٌٍسبَ آالد ٚرشغ١ً ٚرد١ٙض ٚاٌّٛاطفبد، اٌى١ّبد ثسغت

 ثبٌغبص اٌّسدٛة اٌىٙشثبئٟ ثبٌمٛط اٌٍسبَ آالد ٚرشغ١ً ٚرد١ٙض ا١ٌذٚٞ،

 ثبٌغبص اٌّسدٛة اٌىٙشثبئٟ ثبٌمٛط اٌٍسبَ آالد ٚرشغ١ً ٚرد١ٙض ،(ا١ٌّغ)

 أٚػبع فٟ اٌفٛالر٠خ ٚاٌغجبئه اٌسذ٠ذ٠خ ٚغ١ش اٌسذ٠ذ٠خ اٌّؼبدْ ٌٚسبَ ،(اٌز١غ)

 اٌٛلبئ١خ اٌظ١بٔخ ثشاِح ٚرٕف١ز ٚاٌّسدٛة، ا١ٌذٚٞ ثبٌمٛط اٌّخزٍفخ اٌٍسبَ

 ٚئداسح اٌؼًّ، ّٔبرج ٚرؼجئخ اٌىٙشثبئٟ، ثبٌمٛط اٌٍسبَ ِٚؼذاد ألخٙضح

 ٚاٌظسخ اٌغالِخ ٚرؼ١ٍّبد ئخشاءاد ٚرـج١ك ِٙبسارُٙ، ٚر١ّٕخ اٌّشؤٚع١ٓ

   .ا١ٌّٕٙخ



ًانىصف انتفصٍه 

 

تحذٌذ َىع انهحبو، وتحذٌذ يىاصفبد خط انهحبو انًطهىة، وتحذٌذ َىع إنكتشود انهحبو     
دساسخ طهجبد انؼًم، وتىفٍش انًىاد . ولطشِ نىصالد انهحبو وانشطفبد وأوضبع انهحبو

انحذٌذٌخ وإنكتشوداد انهحبو انالصيخ ثحست انكًٍبد وانًىاصفبد انًحذدح فً انشسىو 
تدهٍض وتشغٍم آالد انهحبو ثبنمىط انكهشثبئً انٍذوي، . انتُفٍزٌخ أو طهت انؼًم

تدهٍض وتشغٍم آالد نحبو انًٍغ، واختٍبس وتشكٍت . واختٍبس َىع ولطش إنكتشود انهحبو
ثكشح سهك انهحبو، ووصم خشاطٍى انغبص، وضجط يىاصفبد انتٍبس ثحست َىع يؼذٌ 

تدهٍض وتشغٍم آالد نحبو انتٍغ، وضجط يىاصفبد انتٍبس ثحست َىع يؼذٌ . لطؼخ انؼًم
إخشاء ػًهٍبد انهحبو نهًؼبدٌ انحذٌذٌخ فً أوضبع . لطؼخ انؼًم، ووصم خشاطٍى انغبص

األسضً وانؼًىدي واألفمً وفىق انشأط، ونحبو حذٌذ انسكت : انهحبو انًختهفخ، يثم
فً يختهف األوضبع، ونحبو انفىالر انكشثىًَ وانسجبئكً فً يختهف األوضبع، ونحبو 

سجبئك األنًٍُىو فً يختهف األوضبع، وإخشاء انتشطٍت انالصو نخطىط انهحبو ثبستخذاو 
تُفٍز ثشايح انصٍبَخ انىلبئٍخ ألخهضح ويؼذاد انهحبو ثبنمىط انكهشثبئً . انؼذد انٍذوٌخ

تمٍٍى أداء انًشؤوسٍٍ، وتحذٌذ احتٍبخبتهى . تؼجئخ ًَبرج انؼًم. انٍذوي وانًحدىة
تطجٍك إخشاءاد وتؼهًٍبد انساليخ وانصحخ . انتذسٌجٍخ، وتذسٌجهى وتًٍُخ يهبساتهى

 .  انًهٍُخ

 



●ROLES

●FUNCTION

 

 

3 1 2 



 الوهبم الرلن الرهسي

 وخذهتهب وتشغيلهب اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش اللحبم آالد تجهيس 10

 األرضي الىضع في اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش هن10 سوك لغبيخ الطري الفىالر لحبم 20

  األفمي الىضع في اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش هن 10 سوك لغبيخ الطري الفىالر لحبم 30

   العبهىدي الىضع في اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش هن 10 سوك لغبيخ الطري الفىالر لحبم 40

 الرأش فىق وضع في اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش هن 10 سوك لغبيخ الطري الفىالر لحبم 50

   اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش الكرثىًي الفىالر لحبم 60

 اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش السجبئكي الفىالر لحبم 70

 وخذهتهب وتشغيلهب الويغ لحبم هعّذاد تشغيل 80

   الويغ ثلحبم الحذيذيخ الوعبدى لحبم 90

 الويغ ثلحبم الحذيذيخ غير الوعبدى لحبم 10

 وخذهتهب وتشغيلهب التيغ لحبم هعذاد تجهيس 11

 التيغ ثلحبم الحذيذيخ الوعبدى لحبم 12

   التيغ ثلحبم الحذيذيخ غير الوعبدى لحبم 13

 اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش السكت حذيذ لحبم 14

   الكهرثبئي ثبلمىش الوعذًيخ المطع شطف/لص 15

 الّلحبم خطىط وجلخ تٌظيف 16

 الوشغىالد كلفخ حسبة 17



  انرلى انريسي

 انًهبو
   يطًيبد األعًبل

  نحيى عبو نحيى

  كهرثبء

 عبو

  نحيى

 أَبثيت

 عبو

   نحيى

 أَبثيت
  نحيى

  كهرثبء

  رحذ

 انًبء

  نحيى

 كهرثبء
 يطبعذ

  نحيى

 كهرثبء

يطبع

  نحيى د

 أَبثيت

  انيذوي انكهرثبئي ثبنمىش انهحبو آالد رجهيس 01

 وخذيزهب ورشغيههب
● ● ● ● ● ● ● ● 

  ثبنمىش يى10 ضًك نغبيخ انغري انفىالر نحبو 02

 األرضي انىضع في انيذوي انكهرثبئي
● ● ● ● ● ● ● ● 

  ثبنمىش يى 10 ضًك نغبيخ انغري انفىالر نحبو 03

   األفمي انىضع في انيذوي انكهرثبئي
● ● ● ● ● ● 

  ثبنمىش يى 10 ضًك نغبيخ انغري انفىالر نحبو 04

   انعبيىدي انىضع في انيذوي انكهرثبئي
● ● ● ● ● ● 

  ثبنمىش يى 10 ضًك نغبيخ انغري انفىالر نحبو 05

 انرأش فىق وضع في انيذوي انكهرثبئي
● ● ● ● ● ● 

  انكهرثبئي ثبنمىش انكرثىَي انفىالر نحبو 06

   انيذوي
● ● ● ● ● ● 



  انكهرثبئي ثبنمىش انطجبئكي انفىالر نحبو 07
 انيذوي

● ● 

 ● وخذيزهب ورشغيههب انًيغ نحبو يعّذاد رشغيم 08

 ●   انًيغ ثهحبو انحذيذيخ انًعبدٌ نحبو 09

 ● انًيغ ثهحبو انحذيذيخ غير انًعبدٌ نحبو 10

 ● وخذيزهب ورشغيههب انزيغ نحبو يعذاد رجهيس 11

 ● انزيغ ثهحبو انحذيذيخ انًعبدٌ نحبو 12

 ●   انزيغ ثهحبو انحذيذيخ غير انًعبدٌ نحبو 13

 ● انيذوي انكهرثبئي ثبنمىش انطكت حذيذ نحبو 14

 ● ● ● ● ● ●   انكهرثبئي ثبنمىش انًعذَيخ انمغع شغف/لص 15

 ● ● ● ● ● ● ● ● انّهحبو خغىط وجهخ رُظيف 16

 ● ● ● ● ● ● انًشغىالد كهفخ حطبة 17



●

●TASK

  

3 1 2 

3 1 2 



اٌٍسبَ ثبٌمٛط اٌىٙشثبئٟ ٚاألوغٟ أع١ز١ٍ١ٓ: إٌّٙخ  

الر

 لن
 الىاججبد الرلن الوهوخ

  يى10 ضًك نغبيخ انغري انفىالر نحبو 02

 انىضع في انيذوي انكهرثبئي ثبنمىش

 األرضي

  Butt joint انزُبكجيخ انىصهخ نحبو 1.02

 Lap joint اإلَغجبليخ انىصهخ نحبو 2.02

  Edge joint انغرفيخ انىصهخ نحبو 3.02

 T حرف شكم وصهخ نحبو 4.02



●

●SKILL

  

3 1 2 

3 1 2 

   



  عجيعخ انًهبراد انرلى انىاججبد انرلى انًهًخ انرلى

 *انًهبرح
  درجخ

*االهًيخ
* 

  انفىالر نحبو 02

  نغبيخ انغري

 يى10 ضًك

  ثبنمىش

  انكهرثبئي

  في انيذوي

  انىضع

 األرضي

  انىصهخ نحبو 1.02

 Butt انزُبكجيخ
joint  

 انىصهخ يفهىو رعّرف 1.1.02

 ويىاصفبرهب انزُبكجيخ
1 1 

 نحبو ريىز رعّرف 2.1.02

 انزُبكجيخ انىصهخ
1 1 

 ضجظ عرائك رعرف 3.1.02

 انزُبكجيخ انىصهخ رجهيس
1 1 

 1 3 انعًم يالثص اررذاء 4.1.02
 انزُبكجيخ انىصهخ نحبو 5.1.02

 واحذح جهخ يٍ انمبئًخ
2 1 

 انزُبكجيخ انىصهخ نحبو 6.1.02
 جهزيٍ يٍ انمبئًخ

2 1 

 انزُبكجيخ انىصهخ نحبو 7.1.02

 جهخ يٍ انًشغىفخ

 واحذح

2 1 

 انزُبكجيخ انىصهخ نحبو 8.1.02

 جهزيٍ يٍ انًشغىفخ
2 1 

 ارجبهيخ( 3)ادائيخ ( 2)يعرفيخ ( 1: )عجيعخ انًهبرح*

 يُخفضخ(3)يزىضغخ ( 2)يررفعخ ( 1: )درجخ األهًيخ** 



 االداء تميين هعبيير التذريت/التعلين هىاصفبد التشغيل هىاصفبد

 الٌظريخ الوهٌيخ الوعلىهبد العولي التذريت

  المبئوخ التٌبكجيخ الىصلخ يلحن

  هي اليذوي الكهرثبئي ثبلمىش

  أهبهي لحبم واحذح جهخ
Forehand 

  المبئوخ التٌبكجيخ الىصلخ لحبم

  هي هن 2 عي يمل ثسوك لمطع

 واحذح جهخ

  الىصلخ هفهىم يتعّرف ●

   التٌبكجيخ
  الىصلخ هىاصفبد يتعّرف ●

   المبئوخ التٌبكجيخ
  الىصلخ هىاصفبد يتعّرف ●

 الوشطىفخ التٌبكجيخ
  الىصلخ لحبم رهىز يفّسر ●

   التٌبكجيخ
  اللحبم هفهىم يتعرف ●

   والخلفي األهبهي
  ضجط طرائك يتعرف ●

  التٌبكجيخ الىصلخ تشىهبد

 وهعبلجتهب

 اللحبم خط سوك اًتظبم ●
 اللحبم خط عرض اًتظبم ●
  هي اللحبم خط جبًجي خلى ●

 التحّفؤ
   هن 1 ± الطىلي التشّىٍ ●
 الثٌي اختجبر اجتيبز ●

  المبئوخ التبكجيخ الىصلخ يلحن

  الكهرثبئي ثبلمىش جهتيي هي

  خلفي ثلحبم اليذوي
Backhand 

  المبئوخ التٌبكجيخ الىصلخ لحبم

  5-2 ثيي يتراوح ثسوك لمطع

 واحذح جهخ هي هن

  التٌبكجيخ الىصلخ يلحن

  ثبلمىش (v) الوشطىفخ

  جهخ هي اليذوي الكهرثبئي
   واحذح

  التٌبكجيخ الىصلخ لحبم

  يتراوح لمطع الوشطىفخ

  جهخ هي هن 10-6 هي سوكهب
 واحذح

  التٌبكجيخ الىصلخ يلحن

  ثبلمىش (v) الوشطىفخ

  جهخ هي اليذوي الكهرثبئي

 واحذح

  التٌبكجيخ الىصلخ لحبم

  يتراوح لمطع الوشطىفخ

  هي هن 10-6 هي سوكهب

 جهتيي

 انهحبو ثبنمىش انكهرثبئي واألكطي أضيزيهيٍ: انًهُخ

 يى ثبنمىش انكهرثبئي انيذوي في انىضع األرضي  10نحبو انفىالر انغري نغبيخ ضًك : انًهًخ

 نحبو انىصهخ انزُبكجيخ : انىاجت



 

تحذٌذ االحتٍبخبد انتذسٌجٍخ انفشدٌخ: خبيسًب ■  

رزّثً االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ اٌفشد٠خ فٟ اٌفدٛح اٌّٙبس٠خ ث١ٓ اٌّزـٍجبد     

ٚث١ٓ ِب ٠زٛافش ٌذٜ اٌفشد ِٓ ( ِٛاطفبد اٌزشغ١ً)اٌّٙبس٠خ ٌٍشغً 

(.وفب٠بد)ِٙبساد   

٠ٚؼىظ اٌٛطف إٌّٟٙ اٌزٞ ٠زؼّٕٗ اٌزظ١ٕف اٌؼشثٟ اٌّؼ١بسٞ     

ٌٍّٙٓ ِٛاطفبد اٌزشغ١ً، ٠ٚغزـ١غ وً ِٓ اٌّشزغً أٚ طبزت  

اٌؼًّ ػٓ ؿش٠ك اٌّمبسٔخ ث١ٓ ِٛاطفبد اٌزشغ١ً ِٓ خٙخ ِٚب ٠زٛافش  

ٌذٜ اٌفشد ِٓ ِٙبساد ِٓ خٙخ ثب١ٔخ، رسذ٠ذ اٌفدٛح اٌّٙبس٠خ ثٙذف  

.اٌؼًّ ػٍٝ عذ٘ب ػجش اٌزذس٠ت إٌظبِٟ أٚ غ١ش إٌظبِٟ  

 



 االسشبد انًهًُ: سبدسًب  
      

االسشبد إٌّٟٙ ػ١ٍّخ رجبد١ٌخ ٚرفبػ١ٍخ رزُ ث١ٓ اٌّششذ إٌّٟٙ ٚاٌشخض اٌّغزششذ، 
ٚف١ٙب ٠ؼغ اٌّششذ اٌّؼٍِٛبد اٌذل١مخ اٌّزظٍخ ثّٛاطفبد اٌشغً أٚ اٌذساعخ ٠ٚمَٛ 

.اٌّغزششذ ثبرخبر لشاس زش ٌخ١بس اٌشغً أٚ اٌذساعخ  
      

ٚاٌظفسخ :          ٠غزخذَ اٌّششذْٚ فٟ ػ١ٍّخ اإلسشبد ِٓ ث١ٓ األدٚاد األخشٜ أدار١ٓ
اٌظفسخ إٌفغ١خ   Psycological profileا١ٌّٕٙخ  Occupational 

profile  .  
 

رزؼّٓ اٌظفسخ إٌفغ١خ ِؼٍِٛبد رؼىظ ١ِٛي اٌفشد اٌّغزششذ ٚاعزؼذادارٗ ٚؿج١ؼخ      
شخظ١زٗ، ٚرؼىظ اٌظفسخ ا١ٌّٕٙخ ِؼب١ِٓ ِٚٛاطفبد اٌزشغ١ً أٚ اٌذساعخ، ِٚب 

.رزـٍجٗ ِٓ ١ِٛي ٚاعزؼذادد  
      

٠غبػذ اٌٛطف إٌّٟٙ اٌزٞ ٠زؼّٕٗ اٌزظ١ٕف اٌؼشثٟ اٌّؼ١بسٞ ٌٍّٙٓ فٟ اػذاد 
اٌذساعخ ِٚب رغزذػ١ٗ /اٌظفسخ ا١ٌّٕٙخ، ئر ٠ّىٓ ثؼذ رس١ٍٍٗ رسذ٠ذ ِٛاطفبد اٌزشغ١ً

ٚثبٌشخٛع اٌٝ ٘بر١ٓ اٌظفسز١ٓ إٌفغ١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٠زّىٓ اٌفشد . ِٓ ١ِٛي ٚاعزؼذاداد
.اٌّغزششذ ِٓ ارخبر لشاسٖ ثسش٠خ  

   
 



انًسبهًخ فً سسى سٍبسبد األخىس: سبثؼًب  

:  ٕ٘بن ِؼب١٠ش ػذح رإخز فٟ اٌسغجبْ ػٕذ سعُ ع١بعبد األخٛس، ِٓ ث١ٕٙب

ِغزٜٛ اٌّٙبسح، ٚدسخخ اٌظؼٛثخ فٟ أداء اٌؼًّ، ٚدسخخ اٌخـٛسح،  

.ٚاٌؼشع ٚاٌـٍت  

 

ٚز١ث أْ اٌزظ١ٕف اٌؼشثٟ اٌّؼ١بسٞ ٌٍّٙٓ ٠سذد اٌّغزٜٛ اٌّٙبسٞ     

ٌىً ػًّ، ف١ّىٓ أْ ٠غبُ٘ ثزٌه فٟ سعُ ع١بعبد األخٛس ئػبفخ اٌٝ  

.اٌّؼب١٠ش األخشٜ  

 


