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ياأتي اإ�س��دار الن�س��رات التوجيهية للمواد الدرا�س��ية مع بداية كل عام درا�س��ي، بهدف مالءمة المناهج مع 

الخطة الدرا�س��ية، وتزويد المعلمين والم�سرفين بالم�س��تجدات التي قد تطراأ على المناهج الدرا�سية؛ كما 

تحتوي الن�س��رات على اإر�سادات في كيفية تنفيذ الوحدات والدرو�س والأن�سطة، وتت�سمن طرائق متعددة 

ف��ي تطبي��ق الأن�سطة التقويمي��ة في اأثناء تنفي��ذ الدرو�س اأو الوح��دات، كما ت�ستمل عل��ى مالحظات عامة 

وتف�سيلية للمنهاج.

   اآملي��ن اأن ت�سهم هذه الن�سرات التوجيهية في م�ساعدة المعلمي��ن والم�سرفين واإدارات المدار�س 

عل��ى تو�سيح مختل��ف الجوانب المتعلقة بتنفيذ الم��واد الدرا�سية و م�ستجداتها بم��ا يحقق الأهداف التي 

ي�سعى النظام التعليمي اإلى تحقيقها.

المقدمة
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تعد كراسة نشاط التلميذ ودليل املعلم للصفوف )األول والثاين والثالث( من الكتب اجلديدة التي تم   -
تأليفها وفق وثيقة معايري مناهج املهارات احلياتية والتي راعت التدرج املنطقي والعلمي يف املوضوعات 

املضمنة فيها.
مراعاة عدم اإلرساع يف تنفيذ الدروس وإعطاء كل درس حقه من احلصص الدراسية.  -

إذ جاء  الكتاب؛  املعلم وإرشاده إىل كيفية تدريس أنشطة  الذي وضع ملساعدة  املعلم  العودة إىل دليل   -
شاماًل ملنطلقات املنهج و مرتكزاته وأهدافه وكل ما يتعلق بطرق التدريس وأساليبها وما تتضمنه كل 

وحدة من املفاهيم واملصطلحات واحلقائق العلمية والتعميامت واملهارات.
االطالع عىل وثيقة التقويم الرتبوي .  -

العمل عىل تفعيل مراكز مصادر التعلم يف املدارس بام خيدم املناهج الدراسية، ويعّزز املهارات املوجودة   -
فيها وينّميها.

ومساعدة  دراسية،  مادة  كل  أهداف  حيّقق  بام  الدراسية  للمناهج  املرافقة  التعليمية  الوسائل  توظيف   -
الطالب عىل التعّلم، وحتقيق أهدافه، وايصال املعلومات بأسلوب سهل وواضح .
اتباع أساليب وطرق تدريس متنوعة بام يتالءم ومتطلبات تنفيذ املناهج الدراسية.  -

-  رضورة وضع املعلم خطته الدراسية حسب توزيع حصص منهج املهارات احلياتية املوضحة يف النرشة 
التوجيهية.

عىل املعلم حتقيق أهداف الدرس أو النشاط بام يتناسب مع بيئة الطالب.  -
عىل املختصني اإلطالع عىل اآليت :  -

اخلطة الدراسية 2019م/ 2020م املعتمدة من املديرية العامة لتطوير املناهج.	 
دليل طبعات الكتب الدراسية للعام الدرايس 2019م/2020م الصادر من مركز انتاج الكتاب املدريس 	 

والوسائل التعليمية باملديرية العامة لتطوير املناهج.
العامة 	  باملديرية  التعليمية  املدريس والوسائل  الكتاب  انتاج  الصادر من مركز  التعليمية  الوسائل  دليل 

لتطوير املناهج.

أواًل: اإلرشادات العامة:
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ثانيًا : توزيع مقترح لخطة تدريس مناهج الحلقة االولى من التعليم االساسي 

مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الأول

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٥ 
 

ايناث
ً

  ]YZاسالا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا QRانم سHردت ةط5M حJKقم عHزوت : 

 لوألا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظحالم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا
  ٨ GHسردم

ØYGH ١٢  

 ٢٠ = صصXYا ددع `rامجإ

 ١٥ `≥متجم ي+اثلا

 

 ١٥ = صصXYا ددع `rامجإ
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثاني

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٦ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 يcاثلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظحالم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا
 ٩ ي"رسأ

 
 ١١ GHمالس

 ٢٠ = صصXYا ددع `rامجإ

 ي+اثلا
  ٤ GHمالس ةدحو ةلمكت

  ١١ `≥متجم

 ١٥ =صصXYا ددع `rامجإ
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثالث

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٧ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 ثلاثلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا

 يساردلا
 تاظحالم صصحلا ددع ةدحولا

 

 لوألا

  ١٢ GHمالس

µ°يصGH ٨ 
 

 ٢٠ = صصXYا ددع `rامجإ

 

 يcاثلا

  ٦ ]èيصÆM ةدحو ةلمكت

  ٩ يÅرسأ

 ١٥ = صصXYا ددع `rامجإ
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الرابع

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٨ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 عhارلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 H´™اردلا

 تاظوâYم صصXYا ددع ةدحولا

 لوألا

 ٦ ةمالسلاو ةY∂لا

 عيúصت( ةدحو π∏ثùس"
 سyردتلا نم ) لابXYا

 H´™اردلا ماعلا  لالخ
 . `rاXYا

  ٧ ةéوديلا ةطاي°Xا

 ٧ ةيدلXªا تاعونصملا

 ةيناثلا ةراKملا π∏ثùس"
 ىدحا جاتنا(

 )ةيدلXªا تاعونصملا
 لالخ سyردتلا نم

 . `rاXYا H´™اردلا ماعلا

 ٢٠ =صصXYا ددع `rامجإ

 ي+اثلا

 ةيص°Ωلا تاراKملا
 ةيعامتجالا

٥  

 ي+امعلا `_اقثلا ثاèRلا

 ةبسانم π∏ثùس" ٥
 نم ) هوشقنرقلا(

 ماعلا لالخ سyردتلا
 `rاXYا H´™اردلا

  ٥ يدالب `_ ةحايس

 ١٥ = صصXYا ددع `rامجإ

 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 )ةيملعلاو ةيئالمإلاو ةيعبطملا ءاطخألا( تابéوصتلا :اثلاث

 ذيملتلا طاش+ ةسارك : ك
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9 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٨ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 عhارلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 H´™اردلا

 تاظوâYم صصXYا ددع ةدحولا

 لوألا

 ٦ ةمالسلاو ةY∂لا

 عيúصت( ةدحو π∏ثùس"
 سyردتلا نم ) لابXYا

 H´™اردلا ماعلا  لالخ
 . `rاXYا

  ٧ ةéوديلا ةطاي°Xا

 ٧ ةيدلXªا تاعونصملا

 ةيناثلا ةراKملا π∏ثùس"
 ىدحا جاتنا(

 )ةيدلXªا تاعونصملا
 لالخ سyردتلا نم

 . `rاXYا H´™اردلا ماعلا

 ٢٠ =صصXYا ددع `rامجإ

 ي+اثلا

 ةيص°Ωلا تاراKملا
 ةيعامتجالا

٥  

 ي+امعلا `_اقثلا ثاèRلا

 ةبسانم π∏ثùس" ٥
 نم ) هوشقنرقلا(

 ماعلا لالخ سyردتلا
 `rاXYا H´™اردلا

  ٥ يدالب `_ ةحايس

 ١٥ = صصXYا ددع `rامجإ

 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم TUوالا ةقل56ا

 )ةيملعلاو ةيئالمإلاو ةيعبطملا ءاطخألا( تابéوصتلا :اثلاث

 ذيملتلا طاش+ ةسارك : ك

ثالًثا: تصويبات األخطاء المطبعية واإلمالئية والعلمية

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٩ 
 

 بéوصتلا أط°Xا رطسلا ةحفصلا ةدحولا فصلا

 - روصلا ٤١+٤٠ ٢ ك٢
 طاشúلا لح جذومنب ناعتس¡

 )١( مقر قâYم `_

 - روصلا ٤٢ ٢ ك٢
 طاشúلا لح جذومنب ناعتس¡

 )٢( مقر قâYم `_

 - روصلا ٥٤ ٣ ك ٢
 طاشúلا لح جذومنب ناعتس¡

 )٣( مقر قâYم `_

 -  ٦٠ ٥ )ك( ٤

  `_ ةكراشملا ( ةيناثلا ةراKملا

 ذبحي )ةيعامتجالا تابسانملا

 دوجو مدع لاح `_ ملعملل

 ةدحولا `_ ةروlذملا تابسانملا

 عم ةراKملا فدÖ فيكي نأ

 ةيعامتجإلا تابسانملا ةعيبط

   بلاطلا ةئûب `_

 ةطش+ألا بûترت ٢ ٧٤ ٧ )ك(٤

 عابتا )١( طاش+ لقني

 لحيل ،ةيحايسلا تاداشرالا

 طيطختلا )٢( طاش+ لحم

 ،ةيحايس ةراéز وا ةلحرل

 ةلحرل طيطختلا )٢( طاش+و

 لحم لحي ،ةيحايس ةراéز وا

 تاداشرالا عابتا )١( طاش+

 ةيحايسلا

 ٦ -٤ ٧٦ ٧ )ك(٤

 `_ ذيمالتلا شقان :( ةرابعلا

 اcdلإ اولصوت GHلا رومألا

 )اd»م ... مKعم لصوتو

 اKلما«ب ةرابعلا فذح

 - ١ ٧٧ ٧ )ك(٤
 طاشúلا لح جذومنب ناعتس¡

  )٤( مقر قâYم `_
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية10
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم )1(
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11 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١١ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(٢) مقر قحلم  

 

ملحق رقم )2(
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية12
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ملحق رقم )3(

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(٣) مقر قحلم  

 

(٤) مقر قحلم  
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13 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ملحق رقم )4(
 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٣ 
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية14
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٤ 
 

  ]YZاسالا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا QRانم سHردت ةط5M حJKقم عHزوت : اًعhار

 سما5Mا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظحالم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا

  ٧ ي"ايلوؤسم لمحتأ

  ٦ يمويلا `çماع"

  ٤ H^سجب H∏تعأ

 ١٧ = صصXYا ددع

 ي+اثلا

 H∏تعأ ةدحو ةلمكت
  ٢ H^سجب

  ٦ `Àr م `_ `çمع

  ٦ انقاوسأ

 ١٤ = صصXYا ددع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابعا: توزيع مقترح لخطة تدريس مناهج الحلقة الثانية من التعليم األساسي
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15 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٥ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 سداسلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظحالم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا

 ٨ ةيسارد تاراKم

 سyردت ميدقت متي
 تاراKم( ةدحو
 نو«تل )ةيسارد
 rsوألا ةدحولا

 ٧ ةمالسلاو ةY∂لا

 ةدحو π∏ثùس"
 عيúصت(

 )"بيلXYا"نابلألا
 لالخ سyردتلا نم

 H´™اردلا ماعلا
 . `rاXYا

  ٢ ي+امعلا ثاèRلا نم

 ١٧ =صصXYا ددع

 ي+اثلا

  ٣ ي+امعلا ثاèRلا نم

 قفارملا çsع ةظفاY†ا
 ةماعلا

٥  

  ٦ ةيلÀ ملا ةنايصلا

 ١٤ =صصXYا ددع
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية16
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٦ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 عhاسلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظحالم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا
ØYارملا ةÖ١٢ ق  

  ٥ عمتª†ا ةمدخ

   ١٧= صصXYا ددع

 ي+اثلا

  ٢ عمتª†ا ةمدخ

  ٦ تقولا ةرادإ

  ٦ لمعلا ملاع

  ١٤=صصXYا ددع
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17 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٧ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 نماثلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظوâYم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا

 ةئûبلا `_ ةمالسلا
 ةيلÀ ملا

 

٨ 

 ةدحو π∏ثùس"
 لمعلا تاسسؤم(

 نم )اKل دادعإلاو
 لالخ سyردتلا
 H´™اردلا ماعلا

 .`rاXYا

 `çخادلا ميمصتلا
 لÀ ملل

٩  

 ١٧=صصXYا ددع

 ي+اثلا
 ةقثلا و تاذلا رéوطت

 سفنلاب
٧  

  ٧ نéرخآلا عم ش¡اعتلا

 ١٤=صصXYا ددع

 

 

 

 

 

 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية18
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٨ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 عساتلا فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظوâYم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 

 لوألا

 ةسراممو باختنالا
 ةسردملا `_ ةطش+ألا

 عمتª†او
٦ 

 

  ٨ ةيلوألا تافاعسإلا

  ٣ يرسألا لخدلا ةرادإ

   ١٧=صصXYا ددع

 ي+اثلا

  ٢ يرسألا لخدلا ةرادإ

  ٦ دقانلا QRكفتلا

  ٦ ي"اذلا ليغشùلا عyراشم

 ١٤=صصXYا ددع
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19 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

١٩ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 رشاعلا  فصلا R[نم سHردت ةط5M  حJKقم عHزوت

 لصفلا
 تاظوâYم صصXYا ددع ةدحولا H´™اردلا

 لوألا

 تاباختنا `_ ةكراشملا
 ىروشلا سلجم

٧  

  ٧ لمعلا `_ حاجنلا

 ةمظنألاو نQناوقلا
  ٣ ةéرورملا

  ١٧=صصXYا ددع

 

 ي+اثلا

 ةمظنألاو نQناوقلا
  ٣ ةéرورملا

  ٥ فال°Xا لح

  ٦ نسملل ةيلÀ ملا ةياعرلا

 ١٤=صصXYا ددع
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية20
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٠ 
 

 ]YZاسألا ميلعتلا نم ةيناثلا ةقل56ا

 )ةيملعلاو ةيئالمإلاو ةيعبطملا ءاطخألا( تابéوصتلا :اًسماخ

 ملعملا ليلد: م                                                 بلاطلا باتك :ط

 بéوصتلا أط°Xا رطسلا ةحفصلا ةدحولا فصلا

ةيناثلا ةوط°Xا ٥٢ ٤ )ط( ٥  
 براقع  QRس سكع

ةعاسلا  
ةعاسلا براقع QRس هاجتاب  

 - - - - )م(٥

 تافéرعتلا نم ةدافتسالا نكمي

 ءانثأ )٥( مقر قâYم `_ ةدراولا

ةطش+ألا ذيفنت  

 - ١٤ ١ )ط(٦
lتاظحالملا( ةمل( _` 

 )١( مقر لودXªا
تامادختسالا  

)٣( طاشúلا )٢(  طاشúلا ١١ ٤٦ ٢ )ط(٦  

 - - ٢٣-٢٢ ١ )م(٦

 ةبسانم ةيميلع" ةليسو رايتخا

 ةفرعم نم بالطلا نكمت

 قودنص تاودا  تامادختسا

.ةيلوألا تافاعسإلا  

  - ٣٨ ٢ )م(٧

 عمتª†ا ةمدخ ةدحو ىœRت

 مقر قâYم `_ ةدراولا تامولعملاب

 `–وطتلا لمعلا فéرع" لوح)٦(

 لمعلل سوباق ناطلسلا ةزئاجو

 . `–وطتلا

ةدودY†ا لوخدلا ٢٠ ٤٢ ٢ )م(٧ دودY†ا لخدلا   

لودXªا ٢٩ ١ )م(٨  

 ىوتحم  دوجو مدع

 قéرXYا ةأفطم

 ةلعتشملا ةداملل

)ةبلصلا(  

نو“ركلا ديسكأ ي+اث زاغ  

خامسا: التصويبات )األخطاء المطبعية واإلمالئية والعلمية( 
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21 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢١ 
 

 بéوصتلا أط°Xا رطسلا ةحفصلا ةدحولا فصلا

  ٢٩ ١ )ط(١٠

 دكأتلاو( ةرابع دوجو مدع

 ةقاطبلا ليعفت نم

  )ةيص°Ωلا

 ليعفت نم دكأتلاو( ةرابع ةفاضا

 دع” )ةيص°Ωلا ةقاطبلا

 مايق راظتنا( ةرقفلا

 دوجو نم ققحتلاب ةنâªلا

 نQبخانلا لH _` ‘ª^سا

  .)`rآلا بساXYا زاKج çsع

)١( قâYملا - ٥٣ ١ )م(١٠  
 `_ دراولا )٧( مقر قâYملاب ھلادبùسا

.ةيcdجوتلا ةرشúلا  

)١( قâYم - ٨٣ ٣ )ط( ١٠  
 `_ دراولا )٨( مقر قâYملاب ھلادبùسا

.ةيcdجوتلا ةرشúلا  
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية22
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٢ 
 

)٥( مقر قt6م  

Åرعj5ا فصلل ةيئارثإ تافMسما 

 )يÅايلوؤسم لمحتأ( ةدحو

 ةل«شملا

 ةدع وأ ب’س دوجو نم أشúت اcdف بوغرم QRغ وأ ةيضرم QRغ ةجيùن

 فرعتلل اd»ع تاسارد ءارجإل جاتحت ةفورعم QRغ وأ ةفورعم بابسأ

 ةجرد ثيح نم تالكشملا فلتخت امك ،اcdلع QRثأتلا نكمي Gπح اcdلع

 .اQRÖثأت وأ اd÷دح

 ذاختا

 رارقلا
 .ام ةل«شم لح لجأ نم ليدب رايتخا اàdجومب متي ةيلمع

 )انقاوسا( ةدحو

 ةنصارق

 تنèRنالا

Öأ مµ°إ لوخدلا نوعيطتس¡ صاrs لا ماظنùك“وساح `_ ليغش 

 وأ اŸdقرس وأ تافلم نم ھب ام ةدÖاشم نوعيطتسûف ةيعرش QRغ ةقéرطب

 . كزاKج QRمدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم )5(

تعريفات إثرائية للصف الخامس
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23 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الحياتية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٣ 
 

)٦( مقر قt6م  

 )عhاسلا فصلا( عمت¶∞ا ةمدخ ةدحول ةيئارثا تامولعم

 ó≤وطتلا لمعلا / عوطتلا مو2فم

 نمضتي وÖو قل°Xا ءدب ذنم روصعلا رم çsع ةدوجوم ةيعامتجا ةرÖاظ عوطتلا"

ادوKج
ً

 ةفصب موقéو ،ةيعامج وأ ةيدرف ةروصب ،عمتª†ا دارفأ نم لذبت ،ةيناس+إ 

اéروعش عفادلا اذÖ ناl ءاوس ي"اذلا عفادلاو ةبغرلا çsع ةيساسأ
ً

اéروعشال وأ 
ً

 . 

اعاط ءاج :اd»م ةلثمأ روظنم نبال برعلا ناسل `_ ءاج دقو
ً

اعوط ھلعفتلو ،هركم QRغ 
ً

 

اÖرك وأ
ً

 rsإ ةراشإ ھيفو ،١٨٤ ةرقبلا )ھل QRٌخ وKف اQRًخ عوطت نمف ( :rsاع" لاق امك ؛

 ھي’ش وÖ `–وطتلا لمعلا âòطصمو ،عوطتملل ةQRبكلا ةيسفنلا عوطتلا ةدئاف

 رومألا `_ نو«ي دق عوطتلا نإ ثيح ؛معأ لوألا نأ QRغ يX°QRا لمعلا âòطصمب

اعفن رجت GHلا رومألا `_ الإ يX°QRا لمعلا نو«ي الو ،ةراضلاو ةعفانلا
ً

. 

 وKف كلذلو ،مd÷ايباجيjو سانلا ةéويح çsع ةلالدلل ةمKم ةرÖاظ `–وطتلا لمعلاو

ارشؤم ذخؤي
ً

 .تاعمتª†او بوعشلا مدقت ىدم çsع مكâYل 

 ناميإلاةديقع نم ةبلص ةاون çsع زكترت دمXYا €و انتاعمتجم `_ عوطتلا ةفاقثو

ادارفأ نمزلا رم çsع يمالسإلا عمتª†ا تعفد GHلا `›و ،رخآلا مويلاو €اب
ً

 

 ءاغتبا نéرخآلل نوعلا ميدقتل ةيعاوط `≥سلاو X°QRا لعفل ةردابملا rsإ ،تاعمتجمو

 .)٢٣ : `rاطKلا( rsاع" هللا ھجو

 ضو,ûلل ةيلمع تاوطخ( ó≤وطتلا لمعلا ،٢٠١٠ رطم نب ¥5اص ،Tóاط2لا :عجرملا

 .يcوJKكلإ باتك ،لوألا رادصإلا )ةمألاب

 

ملحق رقم )6(
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 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٤ 
 

 )ةنطلسلا ó ñó≤وطتلا لمعلا ةيم°أب  مامت°الا ëUع جذومنأ(

 )ó≤وطتلا لمعلل  سوباق ناطلسلا ةزئاج ثادحتسا( 

:ةزئاـXªا نع ةذبن  

 نم rsوألا ةزئاXªا اd‡وl `–وطتلا لمعلل سوباق ناطلسلا ةزئاج ةيمÖأ عبúت

 ةفاl نم ةيعوطتلا دوXªKا عΩª"و معدت GHلا نامع ةنطلس ىوتسم çsع اKعون

 نأ كردي اd÷الاª† عبùتملاو ،م٢٠١١  ماع `_ اd»يشدت مت دقو .صيصخت نود اàdناوج

 H‚ف .ةفاl ةفلت°†ا ھتاسسؤمو عمتª†ا حئارش ةفاl لاطتل ةصصخم ةزئاXªا كلت

ادوKج مدقéو مدق نم لl مéركتل ةQÀممو ةدéرف ةصرف ةباثمب
ً

ارا«فأو 
ً

 عyراشمو 

 -:اKفادÖأ نمو ،اd»م لباقملا راظتنا نود ةيعوطت

 .عمتª†او ةرسألا ةمدخ `_ ھتيمÖأ زاربjو `–وطتلا لمعلا ةفاقث رش+و خيسرت -١

ا«éرش اÖرابتعاب ، ةيعوطتلا ةيلÖألا تاسسؤملاو تايعمXªا رود زاربإ -٢
ً

 

ايساسأ
ً

 . دالبلا `_ ةمادتسملاو ةلماشلا ةيعامتجالا ةيمنتلا `_ 

 تاسسؤملاو تايعمXªا نQب عمتª†ا ةمد°X ءانبلا سفانتلا حور زاربإ -٣

 .`–وطتلا لمعلا تالاجم rsإ نQبسùنملا دارفألاو

 تاسسؤملاو تايعمXªا نQب ةيعامتجالا ةيلوؤسملاو نواعتلا ھجوأ ليعفت -٤

 ةيمو«XYاو ةيعوطتلا ةيلÖألا

 : ةزئاXªا حنم تالاجم

اماKسإ ةيعوطتلا عyراشملا œRكأ çsع ةزئاXªا حنمت
ً

اQRثأتو 
ً

 . عمتª†ا `_ 

 : ةزئاXªا حنم طورش

اقفو دارفألاو تاسسؤملاو تايعمâªل ةزئاXªا حنمت
ً

 -: ةيتآلا طورشلل 
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٢٥ 
 

 تاسسؤملاو تايعمXªا -أ

 . ةنطلسلا `_ ةرKشمو ةديقم ةسسؤملاو ةيعمXªا نو«ت نأ -١

 لمعلا لاجم `_ اd÷اماKسإ نع ةذبن ةقباسملل ةمدقتملا ةXªKا قفرت نأ -٢

 . `–وطتلا `–امتجالاو ي+اس+إلا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا ططخو جمارب عم اd»م ةمدقملا لامعألا قفتت نأ -٣

 `Âبéúو . عمتª†او ةرسألا Xòاصل ةمو«XYا اÖذفنت GHلا ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو

 ةرامتسالا ةئبعتب موقت نأ ةزئاXªا `_  كاèRشالاب ةبغارلا ةسسؤملا وأ ةيعمâªل

  ةيمنتلا ةرازوب ةل«شملا ةيسûئرلا ةنâªلا rsإ اKميدقتو كلذل ةدعملا

اقفرم ةيعامتجالا
ً

 Êdي"أي ام ا:  

 . فادÖأ نم ھققح امو ھعوضومو ذفنملا عورشملا ةطخ -

 . عورشملا ةبحاص اd‡أب اd»م دمتعم رارقإ -

 دارفألا -ب

 -:ي"أي ام مدقتملا `_ طèRش¡

اينامُع نو«ي نأ -١
ً

اوضعو 
ً

اطش+ 
ً

 وأ تاسسؤملا وأ زكارملا وأ تايعمXªا ىدحإ `_ 

 ةيعامتجالا ةمد°Xا لاجم `_ نQطشúلا دارفألا وأ نQيميداlألا نم نو«ي نأ

 .`–امتجالا لمعلا اياضق ةرزاؤمو

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلا ططخو جمارب عم ةمدقملا لامعألا قفتت نأ -٢

 درفلا موقي نأ çsع . عمتª†او ةرسألا Xòاصل ةمو«XYا اÖذفنت GHلا ةيفاقثلاو

 ةنâªلا rsإ اKميدقتو كلذل ةدعملا ةرامتسالا ةئبعتب ةزئاXªا `_ كاèRشالا `_ بغارلا

اقفرم ةيعامتجالا ةيمنتلا ةرازوب ةل«شملا ةيسûئرلا
ً

 Êdي"أي ام ا : 

 . فادÖأ نم ھققح امو ھعوضومو ذفنملا عورشملا ةطخ -أ

 . عورشملا بحاص ھنأب كèRشملا لبق نم عقوم رارقإ -ب

 . `–وطتلاو `–امتجالاو ي+اس+إلا لمعلا لاجم `_ ھتاماKسإ نع ةذبن -ج
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٢٧ 
 

 

 

 )٧( مقر قt6م

 ىروشلا سل¶∞ ةيباختنالا ةيلمعلا تادجتسم

 )رشاعلا فصلا( ىروشلا سلجم تاباختنا ñó ةكراشملا :ةدحو

 

 مركتلا ısري اKل ةمظنملا نQناوقلاو ةيباختنالا ةيلمعلا تادجتسم çsع عالطالل

 تاباختنإ نوناق رادصإب صا°Xا م٢٠١٣ / ٥٨ ي+اطلسلا موسرملا çsع عالطالاب

 ةيلخادلا ةرازول ي+وèRكلالا عقوملا ةراéز لالخ نم كلذو ،ىروشلا سلجم ءاضعأ

 ةصا°Xا ةنوقيألا çsع طغضلاو ،https://election.gov.om/mc :ي"آلا طبارلا çsع

 .عقوملا ةKجاو çsع ةدوجوملا .ىروشلا سلجم ءاضعأ تاباختنا نوناقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٦ 
 

 نم ـ ةزئاXªا لينل ةلÖؤملا طورشلا مËdدل رفاوتت ال ـ صا°µأ حيشرت نكمي -٣

 .ةسسؤم وأ ةيعمج وأ ةئيÖ لبق

 ناطلسلا ةزئاج عقوم ÈRع ةزئاXªا نع تامولعملا نم دéزم çsع عالطإلا نكمي -٢

 :ي"آلا طبارلا çsع `–وطتلا لمعلل سوباق

http://www.hmvaward.gov.om 
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٢٧ 
 

 

 

 )٧( مقر قt6م

 ىروشلا سل¶∞ ةيباختنالا ةيلمعلا تادجتسم

 )رشاعلا فصلا( ىروشلا سلجم تاباختنا ñó ةكراشملا :ةدحو

 

 مركتلا ısري اKل ةمظنملا نQناوقلاو ةيباختنالا ةيلمعلا تادجتسم çsع عالطالل

 تاباختنإ نوناق رادصإب صا°Xا م٢٠١٣ / ٥٨ ي+اطلسلا موسرملا çsع عالطالاب

 ةيلخادلا ةرازول ي+وèRكلالا عقوملا ةراéز لالخ نم كلذو ،ىروشلا سلجم ءاضعأ

 ةصا°Xا ةنوقيألا çsع طغضلاو ،https://election.gov.om/mc :ي"آلا طبارلا çsع

 .عقوملا ةKجاو çsع ةدوجوملا .ىروشلا سلجم ءاضعأ تاباختنا نوناقب
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 ةيتاي56ا تارا2ملا ةدامل ةي,+جوتلا ةرش$لا

٢٨ 
 

 

 )٨( مقر قâYم

 ةبلطلا نوؤش ةحئال تادجتسم

 ةjرورملا ةمظنألاو نãناوقلا :ةدحو

 

 رارقلا çsع عالطالاب مركتلا ısري ةبلطلا نوؤش ةحئال تادجتسم çsع عالطالل

 عقوملا ةراéز لالخ نم كلذو ،ةبلطلا نوؤش ةحئالب صا°Xا م١٠٥/٢٠١٢ يرازولا

  :ي"آلا طبارلا çsع ةيميلعتلا ةباوبلل ي+وèRكلالا

http://home.moe.gov.om/arabic/file/other/ListofStudentschool.pdf 
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٢٩ 
 

 

 

 لصاوتلاو راسفتسإلل :اًسداس

 ي+وèRكلإلا ديÈRلا يفيظولا π^سملا مسإلا

 Adel.alkindi@moe.om ةيتايXYا تاراKملا TUانم رéوطت مسق سûئر يدنكلا دمحم نب لداع

 Saif.alrashdi@moe.om ةيتايXYا تاراKم TUانم وضع يدشارلا ناميلس نب فيس

 

سادسا: لإلستفسار والتواصل
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