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تقديــــــــــم

 ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ اٌجٛٙد اٌّزٛاصٍخ اٌز ٟرجزٌٙب اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ فِ ٟجبي إٌٙو ٛثبٌزغول ً١فو٠ضاي اٌؼذ٠ذ ِٕٙب ٠ؼبٔ ِٓ ٝرفبلُ ِغى د اٌجطبٌخ ٚثصفخ خبصخ ثطبٌخ اٌغجبة اٌز ٟرؼزجش ِٓ
اٌظووٛا٘ش اٌبووٍج١خ اٌزوو ٟرٙووذد اٌبووٍُ ٚاجتووزمشاس اج زّووبػ ٟل ٚلووذ رووضداد ػٍّ١ووخ اٌم ووب ػٍووٝ
اٌجطبٌووخ صووؼٛثخ فوو ٟطووً رجووبالق إٌّوو ٛاجلزصووبدٚ ٞأؼىبتووبد ثووشاِ ا ص و اجلزصووبدٞ
ٚإػبدح اٌ١ٙىٍخ ِٚحذٚد٠خ فوش أزموبي اٌؼّبٌوخ اٌؼشث١وخ ٚغ١وش رٌوه ِوٓ اٌؼٛاِوً ل ٚإرا وبٔوذ
٘١ئبد أِ ٚىبرت اٌزغل ً١أ ٚاجتزخذاَ ٘ٙ ٝخ اجخزصب ف ٝروٛف١ش فوش اٌؼّوً ٚرٕظوُ١
تٛق اٌؼًّ ثّ ٛت رٕظ ّٙ١ب اٌموبٔٚ ٟٔٛرحذ٠وذ اخزصبصوبرٙب ٔٚطوبق ػٍّٙوب فموذ رىو ْٛغ١وش
لبدسح ف ٝاٌٛلذ اٌحبٌ ٟػٍ ٝرمذ ُ٠شوق ٍِّوٛط فوِ ٝؼبٌجوخ ِغوى د اٌجطبٌوخ ٠ٚظوً ٛ ٚد٘وب
شىًٍ١ب ف ٝحبٌوخ ػوذَ رط٠ٛش٘وب ٚرض٠ٚوذ٘ب ثبٌّؼط١وبد ٚاٌؼٕبصوش اٌّبوبػذح ٌّٛاوجوخ اٌزطوٛساد
اٌؼٍّ١خ ٚاٌزىٕ١ ٌٛٛخ ٚاٌزمٕ١خ ٚاٌزى١ف ِوغ األٚضوبع اٌّزل١وشح ألتوٛاق اٌؼّوً ٚرطو٠ٛش أدا ٘وب
ٚفووك احز١ب ووبد ا ٔزووبن ٚاٌزّٕ١ووخ اٌفؼٍ١ووخ فوو ٝاٌووٛالٓ اٌؼشثووٌٚ ٟؼووً ِووٓ اثووشص فووشٚع أ ٚألبووبَ
ِىبرت اٌزغل ً١اٌز ِٓ ٝشأٔٙب أْ رٍؼت دٚساً أتبت١بً ف ٝرحم١ك اٌزٛاصْ ث ٓ١اٌؼوش ٚاٌطٍوت
ػٍ ٝاٌؼًّ ٘و ٝفوشٚع ٚألبوبَ ا سشوبد ٚاٌز١ ٛوٗ إٌّ ٙو ٟح١وأ أٔوٗ فو ٝأغٍوت األح١وبْ لوذ ج
رى ْٛفشصخ اٌؼًّ اٌّزبحوخ ِ ِوخ ٌطبٌوت اٌؼّوً ٌ١غولٍٙب فو ٝاٌحوبي ٚإّٔوب لوذ ٠زطٍوت األِوش
ر ٗ١ ٛالبٌت اٌؼًّ ِٚببػذرٗ ػٍ ٝأزمب األػّبي اٌز ٝرزٕبتت ِوغ لذساروٗ ٌٛ١ِٚوٗ ِٚت٘ روٗ
ٚإثشاص لذسارٗ ػٍ ٝا ثذاع ٚاجثزىبس أ ٚرذس٠جٗ ِ١ٕٙبً أ ٚإػوبدح رذس٠جوٗ ٚرأٍ٘١وٗ ٌغولً فشصوخ
اٌؼّووً األِووش اٌووز٠ ٜبووز ٛت اٌّض٠ووذ ِووٓ اج٘زّووبَ ٚاٌؼٕب٠ووخ ثّىبرووت اٌزغوول ً١أَ ٌزىووِ ْٛتٍ٘ووخ
ٚلبدسح ػٍ ٝاٌم١بَ ثٛا جبرٙب ٚٚطبئفٙب ٚفموًب ٌّمز و١بد اٌبوبػخ  ٚؼوً ٘وزٖ اٌ١ٙئوبد ٚاٌّىبروت
اٌّذخً اٌجبد ف ٝالش٠ك رفؼ ً١ػٍّ١خ اٌجحأ ػٓ فشصخ ػًّ ل

 ٠ٚأر ٝأؼمبد ٘زٖ إٌذٚح ف ٝإالبس تؼِٕ ٝظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ اٌّزٛاصً ٌٍٕٛٙٚث ٗ ٛخب ف ٝرط٠ٛش ِىبرت اٌزغل ً١ل
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ثبٌزغولً١

الهدف مه الىشاط :
رٙذف ٘زٖ إٌذٚح إٌ:ٝ
-

اٌزؼشف ػٍٚ ٝالغ ِىبرت اٌزغلٚ ً١إٔجبصارٙب ل
رجووبدي اٌخجووشاد ٚاٌزجووبسة فّ١ووب ثوو ٓ١اٌّؼٕ١ووٚ ٓ١اٌّزخصصوو ٓ١ف وِ ٝجووبي ا سشووبد ٚاٌز١ ٛووٗ
اٌّٟٕٙل
اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّغبوً ٚاٌّؼٛلوبد اٌزو ٝرٛا وٗ ألبوبَ ٚفوشٚع ِىبروت اٌزغولٚ ً١إ٠جوبد اٌحٍوٛي
إٌّبتجخ ٌزط٠ٛش٘ب ٚرّٕ١خ لذساد ٚأدا اٌؼبٍِ ٓ١فٙ١ب ل
اٌزؼشف ػٍ ٝاٌزٕظ ُ١اٌمبٔٚ ٝٔٛاخزصبصبد ِىبرت اٌزغلٚ ً١و١ف١خ رط٠ٛش٘ب ٚفمبً ٌٍّبزجذاد
ف٘ ٝزا اٌغأْ ل
اٌزجبحأ حٛي رٕظ ُ١تٛق اٌؼًّ ٚػٍّ١خ رحم١ك اٌزٛاصْ ث ٓ١اٌؼش ٚاٌطٍت ل
اٌزؼووشف ػٍوو ٝدٚس أالووشاف ا ٔزووبن فوو ٝإٌٙوو ٛثبٌزغوولٚ ً١ثصووفخ خبصووخ فووِ ٝجووبي رغوولً١
اٌغجبةل
رؼض٠ض دٚس اٌزٚ ٗ١ ٛاٌزذس٠ت اٌّ ٕٝٙف ٝاتوزمطبة اٌغوجبة ِٚبوبػذر ُٙػٍو ٝإثوشاص لوذسارُٙ
ا ثذاػ١خ ٚاجثزىبس٠خ
اٌؼًّ ػٍو ٝرطو٠ٛش ِٕظِٛوخ اٌزغولٚ ً١اٌزوذس٠ت فو ٝاٌوذٚي اٌؼشث١وخ ِوٓ أ وً ِٛا ٙوخ اٌجطبٌوخ
ٚخٍك فش ػًّل

المحــــــــــــاور :
ِ-1زطٍجبد رحذ٠أ ِىبرت اٌزغلٌ ً١زحم١ك اٌّٛائّخ ث ٓ١اٌؼش
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ٚاٌطٍت ف ٝتٛق اٌؼًّل

دٚس اٌز١ ٛوووٗ ٚا سشوووبد إٌّٙووو ٟفووو ٝر ووو١١ك اٌفجوووٛح ثوووِ ٓ١خش وووبد اٌزوووذس٠ت ٚاٌزؼٍوووُ١
ٚاحز١ب بد تٛق اٌؼًّ ٚدػُ رغل ً١اٌغجبةل
ِٙبَ ٚرٕظِ ُ١ىبرت اٌزغل ً١اٌؼّ١ِٛخ ٚاٌخبصخ ِٓ خ ي ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخل.
دٚس أصحبة األػّبي ف ٝرذػ ُ١ثشاِ ٚخطط ِىبرت اٌزغلٌ ً١زٕظ ُ١أتٛاق اٌؼًّل
دٚس ِىبرت اٌزغل ً١ف ٝتذ فجٛح فش اٌؼًّ ٌٍّشأح ٚر ٜٚاجحز١ب بد اٌخبصخل
رط٠ٛش ٚرؼض٠ض اٌؼ لبد ٚاٌغشاوخ ثِ ٓ١شاوض اٌزذس٠ت ِٚىبرت اٌزغلِٚ ً١خزٍف اٌجٙوبد
راد اٌؼ لخ ثبٌزغلً١ل
رجبسة لطش٠خل
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المشاركــىن :
 ٠غوبسن فو ٝأػّوبي ٘وزٖ إٌوذٚح ػوذد ِوٓ وجوبس اٌّبوئ ٓ١ٌٛػوٓ اٌزغولٚ ً١ػوٓ إداسح ِىبرووتاٌزغل ً١اٌؼشث ٝاٌّؼٕ ْٛ١ثم وب٠ب اٌزغولٚ ً١اٌز١ ٛوٗ إٌّٙو ٟإضوبفخ إٌوِّ ٝرٍو ٟأالوشاف
ا ٔزبن اٌر ثخ ٚخجشا ػشة ِزخصص ٓ١ف٘ ٝزا اٌّجبي ِّٚرٍِٕ ٟظّخ اٌؼًّ اٌؼشث١خ ل

مكان ومىعد التىفيذ :
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