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 مقدمة:

التذسٗس فٖ جبهعَ صٌعبء فٖ ضْء ٗأتٖ ُزا الوق٘بس لتقْٗن أداء عضْ ُ٘ئت 

ّالْقْف علٔ  ،هعبٗ٘ش الجْدة هي ّجِت ًظش الطلبت للتعشف علٔ ًْاحٖ القْة ّتذع٘وِب

ّهْاجِت التحذٗبث  ،ًْاحٖ الضعف ّعالجِب، الزٕ ببث هي الضشّسٗبث لتحق٘ق الجْدة

ّهسبعذتَ هي الق٘بم بْاجببتَ تجبٍ الطلبت علٔ اختالف  ،التٖ تْاجَ هس٘شة التعل٘ن الجبهعٖ

لوسبعذة هتخزٕ  ،علٔ تحس٘ي ًْع٘ت التعل٘ن الجبهعٖ ّتطْٗشٍ ّجعلَ قبدًسا ،هستْٗبتِن

 القشاس ببلجبهعت علٔ هعشفت هذٓ تحقق األُذاف التشبْٗت.

 -٘ن عضْ ُ٘ئت التذسٗس ٗأتٖ هي ّجِبث هتعذدةّتجذس اإلشبسة ٌُب، ئلٔ أى تق٘

ُزا  ّالطلبت. ّقذ تن بٌبء ،ّأعضبء ُ٘ئت التذسٗس ،ّسؤسبء األقسبم ،بلعو٘ذ ًّبئبَ٘ك

بجبهعت صٌعبء هي قبل ٖ ألعضبء ُ٘ئت التذسٗس الوق٘بس بِذف تقْٗن األداء التذسٗس

ّرلك هي  ،ُنالذاسس٘ي لوعشفت جْدة األداء التذسٗسٖ لعضْ ُ٘ئت التذسٗس هي ّجِت ًظش

تْظ٘ف الْسبئل التعل٘و٘ت  ،هِبساث التذسٗس ،سٗس الوقشس)هإششاث تٌظ٘ن خطت تذ ح٘ث:

هذٓ تطببق  ،التقْٗن ّالتكبل٘ف ،العالقبث هع الطلبت ،الصفبث الشخص٘ت ،ّاألًشطت

 االختببساث هع أُذاف الوقشس الذساسٖ(.

  ْ هٌَ  ًأهل أى ًكْى قذ ّفقٌب فٖ ئعذاد ُزا الوق٘بس، ّأى ٗحقق الِذف الوشج

أداء أعضبء ُ٘ئت التذسٗس فٖ جبهعت صٌعبء لوب لزلك هي أُو٘ت فٖ للوسبعذة فٖ تطْٗش 

 الٌِْض ببلعول٘ت التعل٘و٘ت فٖ جبهعتٌب الحب٘بت.
 وهللا املوفق،،،    

 فسٓل اإلعداد                                                           
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 الطلبت قبل هي ببلجبهعت ّهسبعذِٗن التذسٗس ُ٘ئت أعضبء تق٘٘ن هق٘بس

مَازات  –تيظٔه خط٘ تدزٓظ املكسز)ٓػنل ٍرا املكٔاع ضبع٘ زتاالت ٍٕ: 

العالقات  – الصفات الػدصٔ٘ -ّاألىػط٘ التعلٔنٔ٘ الْضاٜل تْظٔف – التدزٓظ

 (الدزاضٕ املكسز أٍداف مع االختبازات تطابل مدٚ –ٔه ّالتهالٔف التكٔ – مع الطلب٘

 مستب٘ علٙ اليشْ اآلتٕ:

 تيظٔه خط٘ تدزٓظ املكسز األّل: اجملال

 

 املـــــــؤغــــــــــسات و

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

ٓكدو للطالب اضتنازٗ خط٘ املكسز متطني٘ أمساٛ  1

 املسادع اليت ميهً االضتفادٗ ميَا. 

     

 ،أّزام عنل ،قساٛات ،حيدد متطلبات املكسز: )امتشاىات 2

 .).... 

     

      ْٓشع مْضْعات املكسزات علٙ ارتط٘ تْشٓعا ميطكٔا. 3

ْٓاشٌ بني سذه املادٗ العلنٔ٘ ّالصمً املدصص  4

 للتدزٓظ. 

     

      تدزٓظ مياضب٘ ملْضْع احملاضسٗ.  اتٔذٔ٘حيدد اضرت 5

حيدد اضرتاتٔذٔات تكْٓه مياضب٘ ملْضْع احملاضسٗ  6

 ّشتسدات التعله.

     

حيدد مصادز التعله املياضب٘ لتدسٓر شتسدات التعله  7

 املكصْدٗ.

     

      حيدد شتسدات التعله للنكسز. 8

حتكل شتسدات حيدد أىػط٘ تعلٔه ّتعله مياضب٘  9

 .التعله املطلْب٘
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 اجملال الجاىٕ: مَازات التدزٓظ

 

 املـــــــؤغــــــــــسات و

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

1 
ّٓسبطَا  ،ٓطسح األفهاز العام٘ للنشاضسٗ

 باملدسدات املكصْدٗ.

     

2 
ٓسبط مْضْعات الدزع ببكٔ٘ ستتْٚ املكسز 

 الدزاضٕ.

     

3 
ٓعسض املْضْعات بػهل ميطكٕ متدزز ّصْال 

 لليكط٘ ارتتامٔ٘.

     

4 
ٓعاجل املْضْعات مبطتْٚ مً العنل ٓياضب 

 الطلب٘.

     

      ٓسبط املْضْعات خبربات الطلب٘ الطابك٘. 5

      ٓػذع التفهري املطتكل لدٚ الطلب٘. 6

7 
حيافظ علٙ اضتنسازٓ٘ اىتباِ الطلب٘ خالل 

 احملاضسٗ بتيْع العسض.

     

8 
ْٓدُ الطلب٘ إىل نٔفٔ٘ اذتصْل علٙ 

 املعلْمات.

     

      ّقدزات الطلب٘.ٓالٜه بني مطتْٚ املادٗ العلنٔ٘  9

 

 اجملال الجالح: تْظٔف الْضاٜل التعلٔنٔ٘ ّاألىػط٘

 

 و

 

 املـــــــؤغــــــــــسات

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

1 
ٓطتددو ّضاٜل ّتكئات تعلٔنٔ٘ شتتلف٘ يف تٔطري 

 تعله الطلب٘.

     

      التعلٔنٔ٘.ىرتىت إلثساٛ العنلٔ٘ ٓطتددو اإل 2

3 
ٓطتددو بسامر العسّض ّالْضاٜل املتعددٗ يف 

 العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘.
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4 
ّأخسٚ  ،فسدٓ٘ ٓهلف الطلب٘ بأىػط٘ تعلٔنٔ٘

 مجاعٔ٘ متعلك٘ مبكسزاتَه.

     

5 
ٓطلب مً الطلب٘ أسٔاىا الكٔاو مبػاٍدات مٔداىٔ٘ 

 ّنتاب٘ ملدص عيَا. ،اتتتعلل باملطاق

     

 

 السابع: الصفات الػدصٔ٘اجملال 

 

      

 و

 املـــــــؤغــــــــــسات

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

      للطلب٘. احيسص علٙ أٌ ٓهٌْ صْتُ مطنًْع 1

      ّمصطلشات ضَل٘ الفَه.ّاضش٘ ٓطتددو لػ٘  2

      األقْال ّاألسهاو. ّالصساس٘ يفٓساعٕ املْضْعٔ٘  3

      جينع بني اذتصو ّاللني. 4

      ٓلتصو مبْاعٔد احملاضسات. 5

6 ً٘       يف احملاضسٗ. اّمسًس ٓبدٖ بػاغ

7 
ٓتنتع بالكدزٗ علٙ اختاذ الكسازات الصاٜب٘ يف الْقت 

 املياضب.
     

      .بتُٓظَس مبظَس دٔد ّالٜل أماو طل 8

      ميتلو مَازات االتصال ّالتْاصل. 9

      ٓتنتع بفً اذتْاز. 11

 

 اجملال ارتامظ: العالقات مع الطلب٘

 

 املـــــــؤغــــــــــسات و   

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

      ٓسسب مبكابل٘ الطلب٘ خالل الطاعات املهتبٔ٘. 1

      ٓياقؼ الطلب٘ يف األمْز اليت ختص دزاضتَه. 2

      ٓصػٕ لهل مً ٓتشدخ مً الطلب٘. 3

      حياّل أٌ ٓتعسف علٙ أمساٛ الطلب٘ الرًٓ ٓدزضَه. 4



 

6 
 

      حيافظ علٙ العالق٘ الػدصٔ٘ بٔيُ ّبني الطلب٘ 5

6 
 –العلنٔ٘  لـ:)املادٗٓعصش عيد الطلب٘ عالق٘ االىتناٛ 

 الدًٓ(. -الْطً  –ادتامع٘  –الهلٔ٘ 
     

      بأضلْب تسبْٖ دٔد.ٓتعامل مع الطلب٘  7

 

 ٔه ّمدٚ تطابل االختبازات مع أٍداف املكسز الدزاضٕٔاجملال الطادع: التك

  

               

 و

 املـــــــؤغــــــــــسات

 دزد٘ التشكل

نبريٗ 

 ددا
 ضعٔف٘ متْضط٘ نبريٗ

غري 

 متشكك٘

1 

ٔه التهْٓئ٘ لْضع َٔٓته بتْظٔف ىتاٜر التك

ارتطط ّاإلدساٛات لتشطني التشصٔل املعسيف 

 ّاملَازٖ.

     

      ٓساعٕ الفسّم الفسدٓ٘ بني الطلب٘. 2

      ٔه.ٔٓيْع يف أضالٔب التك 3

4 
حيسص علٙ أٌ تطَه التهالٔف يف حتكٔل شتسدات 

 التعله.
     

5 
ٓعنل علٙ أٌ تينٕ التهالٔف التفهري العلنٕ لدٚ 

 الطلب٘.
     

6 
ٓصشح التهالٔف اليت نلف بَا الطلب٘ ّٓكدو تػرٓ٘ 

 هله.زادع٘ 
     

7 
ٓعنل علٙ أٌ تتنٔص االختبازات باالعتدال بني 

 الطَْل٘ ّالصعْب٘.
     

      صٔؼ فكسات االختباز بهلنات ٓطَل فَنَا.ٓ 8

      ٓيْع أضٝل٘ االختباز بني املكالٕ ّاملْضْعٕ. 9

11 
املادٗ ملْضْعات الػنْلٔ٘ بتتصف ٓطع اختبازات 

 العلنٔ٘.
     

11 
ْٓاشٌ بني عدد أضٝل٘ االختباز ّالْقت احملدد لإلداب٘ 

 .َاعي
     

 


