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3 النشرة التوجيهية لمادة الرياضة المدرسية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�سدار الن�سرات التوجيهية للمواد الدرا�سية مع بداية كل عام درا�سي، بهدف مالءمة المناهج مع الخطة 

الدرا�سي��ة، وتزوي��د المعلمين والم�سرفي��ن بالم�ستجدات التي قد تطراأ على المناه��ج الدرا�سية؛ كما تحتوي 

الن�س��رات على اإر�سادات في كيفية تنفي��ذ الوحدات والمو�سوعات والأن�سط��ة. وتت�سمن طرائق متعددة في 

تطبي��ق الأن�سط��ة التقويمية اأثناء تنفيذ المو�سوعات اأو الوحدات، كما ت�ستم��ل على بع�ض المالحظات العامة 

والتف�سيلية للمنهج بالإ�سافة اإلى قائمة الأدلة والكتب الدرا�سية المقررة للعام الدرا�سي الحالي.

     وق�س��م تطوي��ر مناهج الريا�سة المدر�سية م�ستمر بتطوير المناهج الدرا�سية للمادة وفق خطة زمنية محددة، 

حي��ث تم تطوير دليل المعلم الريا�سة المدر�سي��ة لل�سف الأول في العام الدرا�سي 2017/2016 م، ودليل 

المعل��م لل�سف الثاني في العام الدرا�س��ي 2018/2017 م، ودليل المعلم لل�سف الثالث في العام الدرا�سي 

2019/2018م وذلك بما يتنا�سب مع توجه الوزارة نحو الرتقاء بالمناهج الدرا�سية ومواكبتها للم�ستجدات 

الحديثة والق�سايا العالمية المعا�سرة، وبما يتالءم مع خ�سائ�ض التالميذ في هذه المرحلة العمرية.

المقدمة
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م
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 )٤ -١( ةيساردلا فوفصلا

 

 :ةيعوبسألا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد 

 

 

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصIJا ددع

 OPQاسألا ميلعتلا

  تاظحالم باتكلا ناونع

 نsتabفلا تاذ ةدحاولا ةabفلا تاذ فصلا

 ١ ٢ لوألا
 ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .لوألا فصلل ةيسردملا

 ملعملا ليلد ر[وطت مت*

 ماعلل لوألا فصلل

 م٢٠١٧/٢٠١٨

 ١ ٢ يeاثلا
 ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .يWاثلا فصلل ةيسردملا

 ملعملا ليلد ر[وطت مت*

 ماعلل يeاثلا فصلل

 .م٢٠١٨/٢٠١٩

 ١ ٢ ثلاثلا
 ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .ثلاثلا فصلل ةيسردملا

 ملعملا ليلد ر[وطت مت*

 ماعلل ثلاثلا فصلل

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠

 ١ ٢ عiارلا
 ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . ع[ارلا فصلل ةيسردملا

 تاــــــعبطلا ليلدــــــل عوــــــجرلا

 ةــــــــــلدأو ةيــــــــــسردملا بــــــــــتكلل

  PQـــــــOاردلا ماـــــــعلل نoـــــــملعملا

 .م٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمهية االطالع والعمل عىل تنفيذ ما ورد يف هذه النرشة.	 

 أمهية متابعة مرشيف املادة ملا ورد يف النرشة من تعديالت ومتابعة تنفيذ املعلمني هلا.	 

 رضورة االطالع عىل املستجدات احلديثة لقوانني األلعاب واملسابقات الرياضية )ألعاب القوى، 	 

كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد(.

2020م 	   / م   2019 الدرايس  للعام  املوضوعات  لتوزيع  الدراسية  اخلطط  يف  ورد  بام  العمل    

للصفوف الدراسية من )1- 12(.

 أمهية تفعيل املناهج اجلديدة للصفوف )األول، الثاين، الثالث( ومتابعة توفر دليل معلم الرياضة 	 

املدرسية للصف الثالث للعام الدرايس 2019 /2020م.

املادة، 	  مناهج  لتنفيذ  الالزمة  الرياضية  واألجهزة  واألدوات  التعليمية  الوسائل  توفر  متابعة   

واالستفادة من البند املايل املخصص من ميزانية املدرسة لرشاء األدوات املستهلكة ملواد املهارات 

الفردية.

 متابعة تفعيل املعلمني للفيلم التعليمي اخلاص بمهارات ألعاب القوى )البدء املنخفض - الوثب 	 

العايل بالطريقة الظهرية - دفع اجللة( يف الصفوف من )12-5(.

 رضورة مراعاة عدم توزيع حصص مادة الرياضة املدرسية يف احلصص األخرية ضمن اجلدول 	 

املدريس، خاصًة يف املدارس التي ال توجد هبا مالعب مظللة.

 أمهية تعاون إدارات املدارس يف توفري األماكن املخصصة حلفظ األدوات واألجهزة الرياضية، 	 

حفاظًا عليها من التعرض للتلف.

 كام يطيب لنا استقبال استفساراتكم فيام يتعلق بمناهج املادة، وما قد يواجه البعض من صعوبات 

حيال تنفيذها، ونثمن مالحظاتكم ومقرتحاتكم البناءة.

أواًل: اإلرشادات العامة:
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٦ 
 

 
 

 :)٤ -١( فوفصلا uvانمل ةحstقملا ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 

 :لوألا فصلل ةيساردلا ةطIqا
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

  صصIJا

 ددع yzامجإ

 ةدحولل صصIJا

 

 

 

 

 

 

 لوألا

 �tمت~س+ سطسغأ

 تانOرمتلا

 ٤ ةيضاOرلا تاليكش°لا

 �tمت~س ةصح )١٢(

 ٢ مس≠Fا ءازجأ

  lm ةيساسألا  عاضوألا

 تانOرمتلا

٤ 

 رÅوتكأ

 ٢ يÅرFGا ليثمتلا

 تاÅرFGا

 ةيساسألا

 sbغو ةيلاقتنالا

 ةيلاقتنالا

 ٢ ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 صصح )٨(
 ٤ بثولاو ل≠Fπا

 ٢ ةªGرملاو دملاو Ö∫ثلا

 �tمفون
 ة≠Fاعملا

 لوانتلاو

 ٤ ا©طاقتلاو ةركلا ةجرحد

 ٤ ا©مالتساو ةركلا يمر �tمسÑد + �tمفون صصح )١٢(

 �tمسÑد

 

 ٤ ا©فاقيºو ةركلا لÅر

 صصح )٤(  رIJا طاشÖلا

  صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 

 

 

 

 يeاثلا

 ريا�tف
 كاردإلا

 ةقالطلاو

 ةيكرFGا

 ٤ نازتالا

 ٢ ةجرحدلا صصح )٨(

 سرام
 ٢ ةيكرFGا ةعاæbلا

 ةيكرFGا باعلألا

 ٤ ةلسلا ةركل ةيدي©متلا باعلألا

 ةصح )١٤(   
 ٤ ديلا ةركل ةيدي©متلا باعلألا ل[ربا +سرام

 ل[ربا

 ٤ مدقلا ةركل ةيدي©متلا باعلألا

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

 ٢ ةيبعشلا باعلألا

 ٢  ةG¡لاو ةفاظنلا
 صصح )٤(

 ويام

 ٢ ةضاOرلاو m¿صلا ءاذغلا

 ناتصح  رIJا طاشÖلا

 ناتصح  م[وقتو سايق

 

  :ةظحالم*

 يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع-

 .موي )٧٤(

 

 

٧ 
 

 

 

 :يeاثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا 

 

 

 OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم*

 .موي )٧٤( يeاثلا
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع yzامجإ  صصIJا ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

 ةدحولل صصIJا

 

 

 

 

 

 

 

 لوألا

   + سطسغأ

 تانOرمتلا �tمت~س

 

 lm ةقتشملا عاضوألا

 تانOرمتلا

٤ 

 صصح ) ١٠ (

 �tمت~س
 ٤  ةرFGا تانOرمتلا

 ٢ يÅرFGا ليثمتلا

 رÅوتكأ

 تاÅرFGا

 ةيساسألا

 ةيلاقتنالا

 ةيلاقتنالا sbغو 

 ةضكرو Ö√نا≠Fا وطFKا

 ناصFGا

٤ 

 صصح )١٠(
 ٤   ل≠Fπاو وطFKا لدابت

 ٢ نارودلاو فللا

  ة≠Fاعملا �tمفون

 لوانتلاو

 

 ٤ ةركلا طيطنت

 ٤ ةرواÆGاو ةغوارملا �tمسÑد + �tمفون ةصح ) ١٢ (

 �tمسÑد
 ٤  ةركلا برض

 صصح )٤( رIJا طاشÖلا

  صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 يeاثلا
 ةقالطلاو كاردإلا ريا�tف

 ةيكرFGا

 ٤ نازتالا

 ٢ ةجرحدلا صصح ) ٨ (

 سرام

 ٢ ةيكرFGا ةعاæbلا

 ةيكرFGا باعلألا

 ةركل ةيدي©متلا باعلألا

 ةلسلا

٤ 

 

 ةصح )١٤(

 ٤ ديلا ةركل ةيدي©متلا باعلألا ل[ربا +سرام

 ل[ربا

 ةركلل ةيدي©متلا باعلألا

 ةرئاطلا

٤ 

 ٢ ةيبعشلا باعلألا

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

 ٢ ميلسلا  ماوقلا

 صصح ) ٤ (

 ويام

hغsbا تاF≠ةسرامم ءانثأ مس 

 ÑÖ≈اOرلا  طاش{لا
٢ 

 ناتصح  رIJا طاشÖلا

  ناتصح م[وقتو سايق
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٧ 
 

 

 

 :يeاثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا 

 

 

 OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم*

 .موي )٧٤( يeاثلا
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع yzامجإ  صصIJا ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

 ةدحولل صصIJا

 

 

 

 

 

 

 

 لوألا

   + سطسغأ

 تانOرمتلا �tمت~س

 

 lm ةقتشملا عاضوألا

 تانOرمتلا

٤ 

 صصح ) ١٠ (

 �tمت~س
 ٤  ةرFGا تانOرمتلا

 ٢ يÅرFGا ليثمتلا

 رÅوتكأ

 تاÅرFGا

 ةيساسألا

 ةيلاقتنالا

 ةيلاقتنالا sbغو 

 ةضكرو Ö√نا≠Fا وطFKا

 ناصFGا

٤ 

 صصح )١٠(
 ٤   ل≠Fπاو وطFKا لدابت

 ٢ نارودلاو فللا

  ة≠Fاعملا �tمفون

 لوانتلاو

 

 ٤ ةركلا طيطنت

 ٤ ةرواÆGاو ةغوارملا �tمسÑد + �tمفون ةصح ) ١٢ (

 �tمسÑد
 ٤  ةركلا برض

 صصح )٤( رIJا طاشÖلا

  صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 يeاثلا
 ةقالطلاو كاردإلا ريا�tف

 ةيكرFGا

 ٤ نازتالا

 ٢ ةجرحدلا صصح ) ٨ (

 سرام

 ٢ ةيكرFGا ةعاæbلا

 ةيكرFGا باعلألا

 ةركل ةيدي©متلا باعلألا

 ةلسلا

٤ 

 

 ةصح )١٤(

 ٤ ديلا ةركل ةيدي©متلا باعلألا ل[ربا +سرام

 ل[ربا

 ةركلل ةيدي©متلا باعلألا

 ةرئاطلا

٤ 

 ٢ ةيبعشلا باعلألا

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

 ٢ ميلسلا  ماوقلا

 صصح ) ٤ (

 ويام

hغsbا تاF≠ةسرامم ءانثأ مس 

 ÑÖ≈اOرلا  طاش{لا
٢ 

 ناتصح  رIJا طاشÖلا

  ناتصح م[وقتو سايق
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 :ثلاثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 

 OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم

 .موي )٧٤( يeاثلا

 

 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع yzامجإ  صصIJا ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

 ةدحولل صصIJا

 

 

 

 

 

 

 

 لوألا

 سطسغأ

 تانOرمتلا

 ٢ تانOرمتلا lm ةقتشملا عاضوألا

 صصح )١٠ (
 �tمت~س

 ٤  تاودألاب تانOرمتلا

 ٤ عWاوملا )زابمج( تانOرمت 

 رÅوتكأ

 كاردإلا

 ةقالطلاو

 ةيكرFGا

 ٤ نازتالا

 ٢   ةيكرFGا ةعاæbلا صصح ) ١٠  (

 ٤ تاودألاب ةيكرFGا ةقالطلا 

 باعلأ �tمفون

 ىوقلا

 راغصلل 

 

 ٤ ير≠Fا تاقابس

 ٤ بثولا تاقباسم �tمسÑد + �tمفون ةصح )١٢(

 �tمسÑد
 ٤ يمرلا تاقباسم

 صصح )٤( رIJا طاشÖلا

  صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 ريا�tف يeاثلا
 زابم≠Fا

 ٢ ةيمامألا ةجرحدلا

 ٤ ةيفلFKا ةجرحدلا صصح ) ٨(

 سرام
 ٢ ÑÖ≈رألا زابم≠Fا تاÅرح ةلمج

 باعلألا

 ةيكرFGا

 ٤ راغصلل ةلسلا ةرك

 

 ةصح )  ١٤(

 ٤ راغصلل ديلا ةرك ل[ربا +سرام

 ل[ربا

 ٤ راغصلل ةرئاطلا ةركلا

 ٢ ةيبعشلا باعلألا

 ةفاقثلا

 ømولاو

 m¿صلا

 ٢ يWدبلا طاش{لا
 صصح )٤(

 ويام

 ٢ ةG¡لاو ةضاOرلا

 ناتصح  رIJا طاشÖلا

    ناتصح م[وقتو سايق

٩ 
 

 

 

 :عiارلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

  صصIJا

 صصIJا ددع yzامجإ

 ةدحولل

 

 لوألا

 تاقابس �tمت~س +سطسغأ

 تاقباسمو

 

  ٤ ع[اتتلاو ير≠Fا

 ٤ زفقلاو بثولا �tمت~س ةصح )١٢  (

 ٤ عفدلاو يمرلا رÅوتكأ +  �tمت~س

 تانOرمتلا رÅوتكأ

 ضورعلاو

 ةيضاOرلا

  ٤ ةرFGا تانOرمتلا

 ٤ ليمزلا عم تانOرمت ةصح ) ١٢ (

 ٤ عWاوملا تانOرمت �tمفون

  �tمسÑد + �tمفون

 ةقالطلا

 ةيكرFGا

  ٤ نازتالا

 ةصح ) ١٢ (
 �tمسÑد

 ٤ بلقش°لا

 ٤ ةيدرفلا ةعاæbلا

 صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 يeاثلا

  ريا�tف

  تاركلا باعلأ

  ٤ ا�Äمرو ةركلا طيطنت

 ٢ اáÄرضو ةركلا لÅر صصح  )١٠  (

 ٤ ةركلاب بOوصتلا سرام

 

 ةبلقشلا

 نازتالاو

  ٢ بولقملا نازتالا

 ٤ ليمزلا عم ةعاæbلا ل[ربا + سرام ةصح ) ١٠ (

 ٤ ةعوم≠Æا عم ةعاæbلا ل[ربا

  ٢ دي≠Fا ماوقلا ةيG¡لا ةيبabلا

 ٢ Ö∞سج  فرعأ صصح ) ٦  (

 ٢ نsصحتلا ويام

 صصح  )٤(  م[وقتو سايق

 

 OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم

 .موي )٧٤( يeاثلا
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٩ 
 

 

 

 :عiارلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

  صصIJا

 صصIJا ددع yzامجإ

 ةدحولل

 

 لوألا

 تاقابس �tمت~س +سطسغأ

 تاقباسمو

 

  ٤ ع[اتتلاو ير≠Fا

 ٤ زفقلاو بثولا �tمت~س ةصح )١٢  (

 ٤ عفدلاو يمرلا رÅوتكأ +  �tمت~س

 تانOرمتلا رÅوتكأ

 ضورعلاو

 ةيضاOرلا

  ٤ ةرFGا تانOرمتلا

 ٤ ليمزلا عم تانOرمت ةصح ) ١٢ (

 ٤ عWاوملا تانOرمت �tمفون

  �tمسÑد + �tمفون

 ةقالطلا

 ةيكرFGا

  ٤ نازتالا

 ةصح ) ١٢ (
 �tمسÑد

 ٤ بلقش°لا

 ٤ ةيدرفلا ةعاæbلا

 صصح )٤( م[وقتو سايق رياني

 

 يeاثلا

  ريا�tف

  تاركلا باعلأ

  ٤ ا�Äمرو ةركلا طيطنت

 ٢ اáÄرضو ةركلا لÅر صصح  )١٠  (

 ٤ ةركلاب بOوصتلا سرام

 

 ةبلقشلا

 نازتالاو

  ٢ بولقملا نازتالا

 ٤ ليمزلا عم ةعاæbلا ل[ربا + سرام ةصح ) ١٠ (

 ٤ ةعوم≠Æا عم ةعاæbلا ل[ربا

  ٢ دي≠Fا ماوقلا ةيG¡لا ةيبabلا

 ٢ Ö∞سج  فرعأ صصح ) ٦  (

 ٢ نsصحتلا ويام

 صصح  )٤(  م[وقتو سايق

 

 OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع امنãب ،موي )١٠١( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم

 .موي )٧٤( يeاثلا
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١٠ 
 

 :)١٠ -٥(  ةيساردلا فوفصلا

 

 :ةيعوبسالا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد

 

 
 

 

 :)١٠ -٥( فوفصلا uvانمل ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 

 

 فصلا

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصIJا ددع

 OPQاسألا ميلعتلا

 

 باتكلا ناونع

 

 تاظحالم

 نoتstفلا تاذ ةدحاولا ةstفلا تاذ

 

 سماIqا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . سماFKا

 

 

 

 

 

 

 

 ليلدل عوجرلا

 بتكلل تاعبطلا

 ةلدأو ةيسردملا

 ماعلل نoملعملا

 OPQاردلا

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 سداسلا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .سداسلا

 

 عiاسلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . ع[اسلا

 

 نماثلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . نماثلا

 

 

 عساتلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . عساتلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .عساتلا

 

 

 رشاعلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .رشاعلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .رشاعلا

١٠ 
 

 :)١٠ -٥(  ةيساردلا فوفصلا

 

 :ةيعوبسالا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد

 

 
 

 

 :)١٠ -٥( فوفصلا uvانمل ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 

 

 فصلا

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصIJا ددع

 OPQاسألا ميلعتلا

 

 باتكلا ناونع

 

 تاظحالم

 نoتstفلا تاذ ةدحاولا ةstفلا تاذ

 

 سماIqا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . سماFKا

 

 

 

 

 

 

 

 ليلدل عوجرلا

 بتكلل تاعبطلا

 ةلدأو ةيسردملا

 ماعلل نoملعملا

 OPQاردلا

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 سداسلا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .سداسلا

 

 عiاسلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . ع[اسلا

 

 نماثلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . نماثلا

 

 

 عساتلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . عساتلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .عساتلا

 

 

 رشاعلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .رشاعلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .رشاعلا

١١ 
 

 :سماIqا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 
  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

    ٣ ضفخنملا ءدبلا نم ٧٥-٥٠ ودعلا

 صصح )٨(
 �tمت~س

 باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 ةدحاو ةوطخ

٥ 

    رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ةمدقم -m∆راFKا مدقلا ھجو( ـب ةركلا برض

 )مدقلا

٤  

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ مدقلا نطابب ةركلا فاقيإ

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا    رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

  ٤ ةينحنم طوطخ lm ل≠Fπاو ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 ٢ )ةتسوسلا( دادترالا رÅوتكأ صصح )١٠(

 ٤ ةيبعشلا ىقيسوملا عم ةيكرح ةلمج

 رÅوتكأ

 ةركلا

 ةرئاطلا

    ٢ لفسأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا 

 

 �tمفون صصح )١٢(
 ٢ تابثلا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا 

 ٤ çéعأ نم يمامألا دادعإلا

 �tمسÑد
   ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

   ٢ ةيفلFKاو ةيمامألا تاجرحدلا ةعجارم

 ٢ ةميقتسملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا صصح )٦( 

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

  ٢ نيديلاب ةدترملا ةرOرمتلا 

 ٢ ىرس لاو …∫ميلا ديلاب ةرواÆGا صصح )٨(

 ٢ تابثلا نم نيديلاب ةOردصلا بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

  ٢ ير≠Fاو زاÀترالا نم فتكلا ةرOرمت

 ٢ فتكلا ىوتسم نم بOوصتلا صصح )٨(

 ٢ .مس≠Fاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١١ 
 

 :سماIqا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 
  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

    ٣ ضفخنملا ءدبلا نم ٧٥-٥٠ ودعلا

 صصح )٨(
 �tمت~س

 باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 ةدحاو ةوطخ

٥ 

    رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ةمدقم -m∆راFKا مدقلا ھجو( ـب ةركلا برض

 )مدقلا

٤  

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ مدقلا نطابب ةركلا فاقيإ

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا    رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

  ٤ ةينحنم طوطخ lm ل≠Fπاو ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 ٢ )ةتسوسلا( دادترالا رÅوتكأ صصح )١٠(

 ٤ ةيبعشلا ىقيسوملا عم ةيكرح ةلمج

 رÅوتكأ

 ةركلا

 ةرئاطلا

    ٢ لفسأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا 

 

 �tمفون صصح )١٢(
 ٢ تابثلا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا 

 ٤ çéعأ نم يمامألا دادعإلا

 �tمسÑد
   ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

   ٢ ةيفلFKاو ةيمامألا تاجرحدلا ةعجارم

 ٢ ةميقتسملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا صصح )٦( 

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

  ٢ نيديلاب ةدترملا ةرOرمتلا 

 ٢ ىرس لاو …∫ميلا ديلاب ةرواÆGا صصح )٨(

 ٢ تابثلا نم نيديلاب ةOردصلا بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

  ٢ ير≠Fاو زاÀترالا نم فتكلا ةرOرمت

 ٢ فتكلا ىوتسم نم بOوصتلا صصح )٨(

 ٢ .مس≠Fاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٠ 
 

 :)١٠ -٥(  ةيساردلا فوفصلا

 

 :ةيعوبسالا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد

 

 
 

 

 :)١٠ -٥( فوفصلا uvانمل ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 

 

 فصلا

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصIJا ددع

 OPQاسألا ميلعتلا

 

 باتكلا ناونع

 

 تاظحالم

 نoتstفلا تاذ ةدحاولا ةstفلا تاذ

 

 سماIqا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . سماFKا

 

 

 

 

 

 

 

 ليلدل عوجرلا

 بتكلل تاعبطلا

 ةلدأو ةيسردملا

 ماعلل نoملعملا

 OPQاردلا

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 

 سداسلا

١ ٢ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .سداسلا

 

 عiاسلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . ع[اسلا

 

 نماثلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . نماثلا

 

 

 عساتلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 . عساتلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .عساتلا

 

 

 رشاعلا

١ ١ 
 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا ةدامل ملعملا ليلد

 .رشاعلا

 فصلل ةيسردملا ةضاOرلا بلاطلا باتك

 .رشاعلا

١١ 
 

 :سماIqا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 
  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

    ٣ ضفخنملا ءدبلا نم ٧٥-٥٠ ودعلا

 صصح )٨(
 �tمت~س

 باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 ةدحاو ةوطخ

٥ 

    رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ةمدقم -m∆راFKا مدقلا ھجو( ـب ةركلا برض

 )مدقلا

٤  

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ مدقلا نطابب ةركلا فاقيإ

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا    رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

  ٤ ةينحنم طوطخ lm ل≠Fπاو ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 ٢ )ةتسوسلا( دادترالا رÅوتكأ صصح )١٠(

 ٤ ةيبعشلا ىقيسوملا عم ةيكرح ةلمج

 رÅوتكأ

 ةركلا

 ةرئاطلا

    ٢ لفسأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا 

 

 �tمفون صصح )١٢(
 ٢ تابثلا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا 

 ٤ çéعأ نم يمامألا دادعإلا

 �tمسÑد
   ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

   ٢ ةيفلFKاو ةيمامألا تاجرحدلا ةعجارم

 ٢ ةميقتسملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا صصح )٦( 

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

  ٢ نيديلاب ةدترملا ةرOرمتلا 

 ٢ ىرس لاو …∫ميلا ديلاب ةرواÆGا صصح )٨(

 ٢ تابثلا نم نيديلاب ةOردصلا بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

  ٢ ير≠Fاو زاÀترالا نم فتكلا ةرOرمت

 ٢ فتكلا ىوتسم نم بOوصتلا صصح )٨(

 ٢ .مس≠Fاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١١ 
 

 :سماIqا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 
  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

    ٣ ضفخنملا ءدبلا نم ٧٥-٥٠ ودعلا

 صصح )٨(
 �tمت~س

 باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 ةدحاو ةوطخ

٥ 

    رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ةمدقم -m∆راFKا مدقلا ھجو( ـب ةركلا برض

 )مدقلا

٤  

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ مدقلا نطابب ةركلا فاقيإ

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا    رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

  ٤ ةينحنم طوطخ lm ل≠Fπاو ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 ٢ )ةتسوسلا( دادترالا رÅوتكأ صصح )١٠(

 ٤ ةيبعشلا ىقيسوملا عم ةيكرح ةلمج

 رÅوتكأ

 ةركلا

 ةرئاطلا

    ٢ لفسأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا 

 

 �tمفون صصح )١٢(
 ٢ تابثلا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا 

 ٤ çéعأ نم يمامألا دادعإلا

 �tمسÑد
   ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

   ٢ ةيفلFKاو ةيمامألا تاجرحدلا ةعجارم

 ٢ ةميقتسملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا صصح )٦( 

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

  ٢ نيديلاب ةدترملا ةرOرمتلا 

 ٢ ىرس لاو …∫ميلا ديلاب ةرواÆGا صصح )٨(

 ٢ تابثلا نم نيديلاب ةOردصلا بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

  ٢ ير≠Fاو زاÀترالا نم فتكلا ةرOرمت

 ٢ فتكلا ىوتسم نم بOوصتلا صصح )٨(

 ٢ .مس≠Fاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١١ 
 

 :سماIqا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 
  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

    ٣ ضفخنملا ءدبلا نم ٧٥-٥٠ ودعلا

 صصح )٨(
 �tمت~س

 باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 ةدحاو ةوطخ

٥ 

    رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ةمدقم -m∆راFKا مدقلا ھجو( ـب ةركلا برض

 )مدقلا

٤  

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ مدقلا نطابب ةركلا فاقيإ

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا    رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

  ٤ ةينحنم طوطخ lm ل≠Fπاو ير≠Fاو ÑÖ∏ملا

 ٢ )ةتسوسلا( دادترالا رÅوتكأ صصح )١٠(

 ٤ ةيبعشلا ىقيسوملا عم ةيكرح ةلمج

 رÅوتكأ

 ةركلا

 ةرئاطلا

    ٢ لفسأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا 

 

 �tمفون صصح )١٢(
 ٢ تابثلا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا 

 ٤ çéعأ نم يمامألا دادعإلا

 �tمسÑد
   ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

   ٢ ةيفلFKاو ةيمامألا تاجرحدلا ةعجارم

 ٢ ةميقتسملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا صصح )٦( 

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

  ٢ نيديلاب ةدترملا ةرOرمتلا 

 ٢ ىرس لاو …∫ميلا ديلاب ةرواÆGا صصح )٨(

 ٢ تابثلا نم نيديلاب ةOردصلا بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

  ٢ ير≠Fاو زاÀترالا نم فتكلا ةرOرمت

 ٢ فتكلا ىوتسم نم بOوصتلا صصح )٨(

 ٢ .مس≠Fاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٢ 
 

 :سداسلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 
 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦(  لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 
 :عiاسلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٨( ٤ ع[اتتلا تاقابس

 ٤ ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا �tمت~س 

       رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ھجو -مدقلا نطاب( ةركلا برض ةرا©مل ةعجارم

 )m∆راFKاو يمامألا مدقلا

٤ 

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ فوقولا نم سأرلاب ةركلا برض

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا       رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

 ٦ رئاودو تاينحنم lm ير≠Fا نم تانOرمت

 ٤ .قاوطألاب تانOرمتلا     رÅوتكأ صصح )١٠(  

 �tمفون  +  رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٤ . )lmاطFKا ( çéعأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا

 ٤ .ةكرFGا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )١٢(

 �tمسÑد
 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

 صصح )٦(   ٢ ةروÀملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا

 ٢ نيديلا çéع فوقولا

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

 صصح )٨( ٢ نيديلاب سأرلا قوف نم رOرمتلا

 ٢  نsمدقلا تاÅرح

 ٢ سأرلا قوف نم نيديلاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

 صصح )٨( ٤ .ةبكرلاو ضوFGا ىوتسم نم بOوصتلا

 ٢ . رOرمتلا مث رOرمتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٢ 
 

 :سداسلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 
 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦(  لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 
 :عiاسلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٨( ٤ ع[اتتلا تاقابس

 ٤ ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا �tمت~س 

       رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ھجو -مدقلا نطاب( ةركلا برض ةرا©مل ةعجارم

 )m∆راFKاو يمامألا مدقلا

٤ 

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ فوقولا نم سأرلاب ةركلا برض

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا       رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

 ٦ رئاودو تاينحنم lm ير≠Fا نم تانOرمت

 ٤ .قاوطألاب تانOرمتلا     رÅوتكأ صصح )١٠(  

 �tمفون  +  رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٤ . )lmاطFKا ( çéعأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا

 ٤ .ةكرFGا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )١٢(

 �tمسÑد
 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

 صصح )٦(   ٢ ةروÀملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا

 ٢ نيديلا çéع فوقولا

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

 صصح )٨( ٢ نيديلاب سأرلا قوف نم رOرمتلا

 ٢  نsمدقلا تاÅرح

 ٢ سأرلا قوف نم نيديلاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

 صصح )٨( ٤ .ةبكرلاو ضوFGا ىوتسم نم بOوصتلا

 ٢ . رOرمتلا مث رOرمتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٢ 
 

 :سداسلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 
 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦(  لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 
 :عiاسلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٨( ٤ ع[اتتلا تاقابس

 ٤ ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا �tمت~س 

       رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ھجو -مدقلا نطاب( ةركلا برض ةرا©مل ةعجارم

 )m∆راFKاو يمامألا مدقلا

٤ 

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ فوقولا نم سأرلاب ةركلا برض

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا       رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

 ٦ رئاودو تاينحنم lm ير≠Fا نم تانOرمت

 ٤ .قاوطألاب تانOرمتلا     رÅوتكأ صصح )١٠(  

 �tمفون  +  رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٤ . )lmاطFKا ( çéعأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا

 ٤ .ةكرFGا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )١٢(

 �tمسÑد
 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

 صصح )٦(   ٢ ةروÀملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا

 ٢ نيديلا çéع فوقولا

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

 صصح )٨( ٢ نيديلاب سأرلا قوف نم رOرمتلا

 ٢  نsمدقلا تاÅرح

 ٢ سأرلا قوف نم نيديلاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

 صصح )٨( ٤ .ةبكرلاو ضوFGا ىوتسم نم بOوصتلا

 ٢ . رOرمتلا مث رOرمتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٢ 
 

 :سداسلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 
 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦(  لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 
 :عiاسلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٨( ٤ ع[اتتلا تاقابس

 ٤ ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا �tمت~س 

       رÅوتكأ  +�tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ھجو -مدقلا نطاب( ةركلا برض ةرا©مل ةعجارم

 )m∆راFKاو يمامألا مدقلا

٤ 

 صصح )١٠(

    رÅوتكأ
 ٢ فوقولا نم سأرلاب ةركلا برض

 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا       رÅوتكأ  +�tمت~س

 ةينفلا

 )تانب(

 ٦ رئاودو تاينحنم lm ير≠Fا نم تانOرمت

 ٤ .قاوطألاب تانOرمتلا     رÅوتكأ صصح )١٠(  

 �tمفون  +  رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٤ . )lmاطFKا ( çéعأ نم Ö√نا≠Fا لاسرإلا

 ٤ .ةكرFGا نم لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )١٢(

 �tمسÑد
 ٤ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 

 يeاثلا

 زابم≠Fا ريا�tف

 صصح )٦(   ٢ ةروÀملا ةي«نا≠Fا ةجرحدلا

 ٢ نيديلا çéع فوقولا

 ٢ اÄ§سارد قباسلا تاÅرFGا نم ةلمج

 ةلسلا ةرك سرام

 صصح )٨( ٢ نيديلاب سأرلا قوف نم رOرمتلا

 ٢  نsمدقلا تاÅرح

 ٢ سأرلا قوف نم نيديلاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك ل[ربا

 صصح )٨( ٤ .ةبكرلاو ضوFGا ىوتسم نم بOوصتلا

 ٢ . رOرمتلا مث رOرمتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٣ 
 

 

 

 

 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 yzامجإ

 ددع

   صصIJا

 لوألا

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

 )٤( ٢ لماÀلا باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 صصح

 
 �tمت~س

 ٢ مجك١ ةنز ةيبط ةرك عفد

  ةرك �tمت~س

  مدقلا

 )نsنب(

 ١ . يمامألا مدقلا ھجوب ةركلا مالتسا 
)٥( 

 رÅوتكأ صصح
 ٢ ءاو©لا lm بلاطلاو سأرلاب ةركلا برض

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا رÅوتكأ +�tمت~س

 ةينفلا 

 )تانب(

 ٢ )ءاصفرقلا ,ةسوقملا ,ةدورفملا(تابثولا
)٥( 

 ٣ )ةي«شFKا تاجاجزلا ( تانا≠Fوصلاب تانOرمتلا رÅوتك أ صصح

 �tمفون +رÅوتكأ
  ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ )ŒÑÖ{تلا( çéعأ نم ھجاوملا  لاسرإلا
)٦( 

 صصح
 ٢ سأرلا قوف نم يفلFKا دادعإلا �tمفون

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ١ .ةطيس«لا ةعفدلا ةرOرمت

)٦( 

 صصح

 ٢ ةكرFGا نم فتكلا نم بOوصتلا

 سرام

 ١ زاÀترالا ةكرح

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ ابناج عذ≠Fا Ö∫ث عم بOوصتلا
)٥( 

 ل[ربا صصح
 ٢ رOرمتلا مث بOوصتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٣ 
 

 

 

 

 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 yzامجإ

 ددع

   صصIJا

 لوألا

 �tمت~س +سطسغأ
 تاضاOر

 ىوقلا

 )٤( ٢ لماÀلا باabقالا نم ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا بثولا

 صصح

 
 �tمت~س

 ٢ مجك١ ةنز ةيبط ةرك عفد

  ةرك �tمت~س

  مدقلا

 )نsنب(

 ١ . يمامألا مدقلا ھجوب ةركلا مالتسا 
)٥( 

 رÅوتكأ صصح
 ٢ ءاو©لا lm بلاطلاو سأرلاب ةركلا برض

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا رÅوتكأ +�tمت~س

 ةينفلا 

 )تانب(

 ٢ )ءاصفرقلا ,ةسوقملا ,ةدورفملا(تابثولا
)٥( 

 ٣ )ةي«شFKا تاجاجزلا ( تانا≠Fوصلاب تانOرمتلا رÅوتك أ صصح

 �tمفون +رÅوتكأ
  ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ )ŒÑÖ{تلا( çéعأ نم ھجاوملا  لاسرإلا
)٦( 

 صصح
 ٢ سأرلا قوف نم يفلFKا دادعإلا �tمفون

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ١ .ةطيس«لا ةعفدلا ةرOرمت

)٦( 

 صصح

 ٢ ةكرFGا نم فتكلا نم بOوصتلا

 سرام

 ١ زاÀترالا ةكرح

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ ابناج عذ≠Fا Ö∫ث عم بOوصتلا
)٥( 

 ل[ربا صصح
 ٢ رOرمتلا مث بOوصتلاب عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٤ 
 

 :نماثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 

 

  :ةظحالم**

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٤( ٢ ءاو©لا ÑÖ lm∏ملا ةقOرطب لOوطلا بثولا

 
 �tمت~س

 ٢ ةل≠Fا عفد

  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ١ مدقلا جراخب ةركلا متك

 صصح )٥(
 رÅوتكأ

 ٢ مامألا نم ةرواÆGا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 رÅوتكأ +�tمت~س
 تانOرمتلا

 ةينفلا

 )تانب(

 ,بنا≠–ل عذ≠Fا Ö∫ث عم( تابثولا

 )ناصFGا ,ةيصقملا

٢ 

 صصح )٥(

 ٣ تاركلاب تانOرمتلا رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ قحاسلا لاسرإلا

 ٢ Ö√نا≠Fا دادعإلا �tمفون صصح )٦(

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ٢ فتكلا ىوتسم نم ةدحاو ديب رOرمتلا

 ٢ ةيملسلا ةبOوصتلا سرام +ريا�tف صصح )٦(

 سرام
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ مامإلل ةيلو دنبلا ةرOرمتلا

 صصح )٥(
 ل[ربا

 ٢ çéعألل بثولاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٤ 
 

 :نماثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 

 

  :ةظحالم**

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٤( ٢ ءاو©لا ÑÖ lm∏ملا ةقOرطب لOوطلا بثولا

 
 �tمت~س

 ٢ ةل≠Fا عفد

  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ١ مدقلا جراخب ةركلا متك

 صصح )٥(
 رÅوتكأ

 ٢ مامألا نم ةرواÆGا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 رÅوتكأ +�tمت~س
 تانOرمتلا

 ةينفلا

 )تانب(

 ,بنا≠–ل عذ≠Fا Ö∫ث عم( تابثولا

 )ناصFGا ,ةيصقملا

٢ 

 صصح )٥(

 ٣ تاركلاب تانOرمتلا رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ قحاسلا لاسرإلا

 ٢ Ö√نا≠Fا دادعإلا �tمفون صصح )٦(

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ٢ فتكلا ىوتسم نم ةدحاو ديب رOرمتلا

 ٢ ةيملسلا ةبOوصتلا سرام +ريا�tف صصح )٦(

 سرام
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ مامإلل ةيلو دنبلا ةرOرمتلا

 صصح )٥(
 ل[ربا

 ٢ çéعألل بثولاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٥ 
 

 :عساتلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 

 
 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح ) ٤ ( ٢ ي”الثلا بثولا

 
 �tمت~س

 ٢ )يمرلا عضو ( فوقولا نم حمرلا يمر

  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ١ مدقلا لفسأب ةركلا متك

 صصح ) ٥ (
 رÅوتكأ

 ٢ ردصلاب ةركلا صاصتما

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 رÅوتكأ + �tمت~س
 تانOرمتلا

  ةينفلا

 )تانب(

 نsلجرلا عفر عم ،ةمجنلا ,ةحوتفملا( تابثولا

 )مامإلل

٢ 

 صصح )٥ (

 ٣ ةي«شFKا تاجاجزلاب تانOرمت ةلمج رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ )طوقس نودب( فلK–ل دادعألا

 ٢ )طوقس نودب( لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )٦ (

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ٢ ةدحاو ديب ةدترملا ةرOرمتلا

 ٢ زفقلا نم بOوصتلا سرام + ريا�tف صصح ) ٦ (

 سرام
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ بنا≠–لو فلK–ل ةيلودنبلا ةرOرمتلا

 صصح )٥(
 ل[ربا

 ٢ çéعألل بثولاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٥ 
 

 :عساتلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 

 
 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧ ( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦ ( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س +سطسغأ

 ىوقلا

 صصح ) ٤ ( ٢ ي”الثلا بثولا

 
 �tمت~س

 ٢ )يمرلا عضو ( فوقولا نم حمرلا يمر

  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ١ مدقلا لفسأب ةركلا متك

 صصح ) ٥ (
 رÅوتكأ

 ٢ ردصلاب ةركلا صاصتما

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 رÅوتكأ + �tمت~س
 تانOرمتلا

  ةينفلا

 )تانب(

 نsلجرلا عفر عم ،ةمجنلا ,ةحوتفملا( تابثولا

 )مامإلل

٢ 

 صصح )٥ (

 ٣ ةي«شFKا تاجاجزلاب تانOرمت ةلمج رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ
 ةركلا

 ةرئاطلا

 ٢ )طوقس نودب( فلK–ل دادعألا

 ٢ )طوقس نودب( لفسأ نم نيديلاب عافدلا �tمفون صصح )٦ (

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ٢ ةدحاو ديب ةدترملا ةرOرمتلا

 ٢ زفقلا نم بOوصتلا سرام + ريا�tف صصح ) ٦ (

 سرام
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ١ بنا≠–لو فلK–ل ةيلودنبلا ةرOرمتلا

 صصح )٥(
 ل[ربا

 ٢ çéعألل بثولاب بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح   م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٦ 
 

 

 :رشاعلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س + سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٤ ( ٢ ةكرFGاو تابثلا نم صرقلا فذق

 ٢ ةكرFGا نم حمرلا يمر �tمت~س 

 رÅوتكأ + �tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ٢ فلFKاو بنا≠Fا نم ةرواÆGا

 صصح )٥(
 رÅوتكأ

 ١ فلFKاو بنا≠Fاو مامألا نم ةمجا©ملا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا رÅوتكأ + �tمت~س

 )تانب( ةينفلا

 ٢ ) قلFGا ,ةرئاطلا ,ءاعقإلا(تابثولا
 صصح )٥(

 ٣ لابFGاب تانOرمت رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ

 ةرئاطلا ةركلا

 ٢ ھجاوملا قحاسلا برضلا

 ٢ فوقولا نم ةدحاو ديب عافدلا �tمفون صصح )٦(

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ١ ةرواÆGا نم رOرمتلا

 صصح ) ٦ (
 ٢ زاÀترالا نم بOوصتلا

 سرام

 ١ يزاÀترالا فصن بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ٢ )طوقس نودب( مامألل بثولاب بOوصتلا

 صصح )٥( 
 ل[ربا

 ١ ةركلا طيطنت لبق عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٦ 
 

 

 :رشاعلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س + سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٤ ( ٢ ةكرFGاو تابثلا نم صرقلا فذق

 ٢ ةكرFGا نم حمرلا يمر �tمت~س 

 رÅوتكأ + �tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ٢ فلFKاو بنا≠Fا نم ةرواÆGا

 صصح )٥(
 رÅوتكأ

 ١ فلFKاو بنا≠Fاو مامألا نم ةمجا©ملا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا رÅوتكأ + �tمت~س

 )تانب( ةينفلا

 ٢ ) قلFGا ,ةرئاطلا ,ءاعقإلا(تابثولا
 صصح )٥(

 ٣ لابFGاب تانOرمت رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ

 ةرئاطلا ةركلا

 ٢ ھجاوملا قحاسلا برضلا

 ٢ فوقولا نم ةدحاو ديب عافدلا �tمفون صصح )٦(

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ١ ةرواÆGا نم رOرمتلا

 صصح ) ٦ (
 ٢ زاÀترالا نم بOوصتلا

 سرام

 ١ يزاÀترالا فصن بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ٢ )طوقس نودب( مامألل بثولاب بOوصتلا

 صصح )٥( 
 ل[ربا

 ١ ةركلا طيطنت لبق عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق ويام + ل[ربا
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١٦ 
 

 

 :رشاعلا فصلل ة[ونسلا ةطIqا

 

 

  :ةظحالم*

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك تادحول ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت مت  -

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع -

 

 

 

 
 
 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 تاضاOر �tمت~س + سطسغأ

 ىوقلا

 صصح )٤ ( ٢ ةكرFGاو تابثلا نم صرقلا فذق

 ٢ ةكرFGا نم حمرلا يمر �tمت~س 

 رÅوتكأ + �tمت~س
  مدقلا ةرك

 )نsنب(

 ٢ فلFKاو بنا≠Fا نم ةرواÆGا

 صصح )٥(
 رÅوتكأ

 ١ فلFKاو بنا≠Fاو مامألا نم ةمجا©ملا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 تانOرمتلا رÅوتكأ + �tمت~س

 )تانب( ةينفلا

 ٢ ) قلFGا ,ةرئاطلا ,ءاعقإلا(تابثولا
 صصح )٥(

 ٣ لابFGاب تانOرمت رÅوتكأ

 �tمفون + رÅوتكأ

 ةرئاطلا ةركلا

 ٢ ھجاوملا قحاسلا برضلا

 ٢ فوقولا نم ةدحاو ديب عافدلا �tمفون صصح )٦(

 �tمسÑد
 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ريا�tف

 ةلسلا ةرك

 ١ ةرواÆGا نم رOرمتلا

 صصح ) ٦ (
 ٢ زاÀترالا نم بOوصتلا

 سرام

 ١ يزاÀترالا فصن بOوصتلا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ديلا ةرك

 ٢ )طوقس نودب( مامألل بثولاب بOوصتلا

 صصح )٥( 
 ل[ربا

 ١ ةركلا طيطنت لبق عادFKا

 ٢ ةيلمع تاسفانمو تاقيبطت

 ناتصح  م[وقتو سايق ويام + ل[ربا

١٧ 
 

ìتاب[وصتو تاليدع îz انمuv ١٠- ٥( فوفصلا(: 

 تاظحالم ليدعتلا عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 

 

 

 سماIqا

 ضفخنملا ءدبلا - ىوقلا تاضاOر

 .)م٧٥-٥٠( ودعلا -

   .دحاو سرد lm ناعوضوملا جمدي

  لدب°ـــــــــس̈و عوـــــــــضوملا اذـــــــــ¶ فذـــــــــحي  سأرلا çéع فوقولا - زابم≠Fا

 ةـــــــــــــــيمامألا تاجرحدـــــــــــــــلل  ةـــــــــــــــعجارمب

    .ةيفلFKاو

 

 ھجوب ةركلا برض - مدقلا ةرك

 .m∆راFKا مدقلا

 ةمدقمب ةركلا برض -

 مدقلا

  .دحاو عوضوم lm ناعوضوملا جمدي

 ةOردصلا ةرOرمتلا - ديلا ةرك

 ةدحاو دي•و نيديلاب

 ةـــصFGا فاـــضتو ، عوـــضوملا فذـــحي

 عادــــFKا عوــــضوم éــــöإ ھــــل ةــــصصÆKا

 .مس≠Fاب

 

 ةركلاو مدقلا ةرك تادحو lm ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت

 ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا

 

 

 

 سداسلا

 ةبكرلاب ةركلا برض - مدقلا ةرك

 لفسأب ةركلا برض -

 مدقلا

 الدب°ــــــــــــــس̈و ،ناعوــــــــــــــضوملا فذــــــــــــــحي

 نطاــبب( ةرــكلا برــض ةراــ©مل ةــعجارمب

 ھــجوب ،يماــمألا مدــقلا ھــجوب ،مدــقلا

  )m∆راFKا مدقلا

 

 ةركلاو مدقلا ةرك تادحو lm ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت

 ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا

 

تو ، عوـــضوملا فذـــحي ÑÖ≈اOرلا ÑÖ∏ملا - ىوقلا تاضاOر عiاسلا
ُ

 ةـــصFGا فاـــض

 بــــــثولا عوــــــضوم éــــــöإ ھــــــل ةــــــصصÆKا

 .  ةOر©ظلا ةقOرطلاب ömاعلا

 

 بعكب ةركلا برض -  مدقلا ةرك

  مدقلا

  ةـــصFGا فاـــضتو ، عوـــضوملا فذـــحي

 برــــــض عوــــــضوم éــــــöإ ھــــــل ةــــــصصÆKا

 ءاو©لا lm بلاطلاو سأرلاب  ةركلا

 

 ةرOرمت(بنا≠Fا ةيمر - ديلا ةرك

 )بنا≠Fا

 ةــــصFGا فاــــضتو، عوــــضوملا فذــــحي

 عادــــFKا عوــــضوم éــــöإ ھــــل ةــــصصÆKا

 .رOرمتلاب مث بOوصتلاب

 

 ةركلاو مدقلا ةرك تادحو lm ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت 

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا

 

 

 فوفصلا

)١٠-٧( 

 عــــــــ¨زوت متــــــــOو ،)١٠ -٧( نــــــــم فوفــــــــصلل زاــــــــبم≠Fا ةدــــــــحو فذــــــــحت زابم≠Fا

 سرد ةفاــــــــضإب دــــــــيلا ةرــــــــكو ةلــــــــسلا ةرــــــــك يhدــــــــحو éــــــــçع ا©ــــــــصصح

 .ةدحو لlm Å ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصخي
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١٨ 
 

 تاظحالم ليدعتلا عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 ةركلاو مدقلا ةرك تادحو lm ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلل صصح صيصخت

 .ديلا ةركو ةلسلا ةركو ةرئاطلا

 

 طوقسلا نم دادعإلا - ةرئاطلا ةركلا عساتلا

 فلK–ل

 نم نيديلاب  عافدلا -

 طوقسلا نم لفسأ

 فــلK–ل دادــعإلا ةراــ©م س̈ردــت متــي - 

 .طوقسلا نودب

 نيدــيلاب عافدــلا ةراــ©م س̈ردــت متــي -

 .طوقسلا نودب لفسأ نم

 

 ةيلودنبلا ةرOرمتلا - ديلا ةرك

 .فلK–ل

 ةيلودنبلا ةرOرمتلا -

 .بنا≠–ل

 سرد mــــــــــــl ناعوــــــــــــضوملا جــــــــــــمد متــــــــــــي

 .دحاو

 

 فاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضي

 ةراـــــ©م عوـــــضوم

 بOوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصتلا

  éــــçعألل بــــثولاب

 سفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب(

 mـــــــــــl  ھليـــــــــــصافت

 نماــثلا فــصلا

 ةــــــــــــــــيناÀمإ عــــــــــــــــم

 ةفاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضإ

 تابOردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  .)ةرا©ملا ناقتإل

 ةـــــصFGا فاـــــضتو عوـــــضوملا فذـــــحي  ر©ظلا فلخ نم رOرمتلا ديلا ةرك رشاعلا

 عادـــFKا عوـــضوم éـــöإ ھـــل ةـــصصÆKا

 .ةركلا طيطنت لبق

 

 طوقـــــــــــــــــــسلاب بOوـــــــــــــــــــصتلا

  .يمامألا

 يماــــــــــمألا بOوــــــــــصتلا ةراــــــــــ©م سردــــــــــت

 . طوقسلا نودب

 

 

 

 

 
 
 
 

١٩ 
 

 :)٥-١٠( فوفصلل ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلا صصح*

 
اــــــقالطنا

ً
 تاــــــقيبطتلل صــــــصح صيــــــصخت مــــــت دــــــقف تاراــــــ©ملل mــــــçمعلا قــــــيبطتلاو ةــــــسرامملا نــــــمز ةداــــــOز ةــــــيم¶أ نــــــم 

 حمــسÿ اــمب ةــبلطلل ةــيدايق اراودأ ءاــطعإ اــ©لالخ متــي ،ةيــضاOرلا باــعلألل ةيــساردلا تادــحولا mــl ةــيلمعلا تاــسفانملاو

 :لثم ةعونتم ةيقيبطت ةطشWأ ذيفنت نكمي امك ،ةينوناقلا ا¶دعاوقو ةبعلل çmعفلا قيبطتلاو ةكراشملاب م©ل

 .ةيساردلا ةدحولا ا�Äلع تلمتشا ãÖلا تارا©ملا ناقتإل تابOردت •

 .)بOوصتلاو طيطنتلاوأ ،بOوصتلاو رOرمتلا( لثم ةرا©م نم b€كأ نsب ط•رلا ا�Äف متي تابOردت •

 تاــــسفانم وأ ،عاــــمقألا نsــــب ةرــــكلا طيــــطنت ع[اــــتت قابــــس( لــــثم تاــــعوم≠Æا نsــــب تاــــسفانم لÀــــش éــــçع تابOردــــت •

 )ددحم نمز لالخ ليمزلا عم رOرمتلا ةعرس تاسفانم وأ ،ةعونتم فاد¶أ çéع بOوصتلا

 .)٤ دض ٤( وأ )٣دض ٣( لثم ،ةبعللا lm ةرغصم تاعومجم تاسفانم •

 ةدــــحولاب ةــــصاFKا ةــــبعللا mــــl تاــــOرابم ءارــــجºو ،قرــــف ةدــــع éــــöإ فــــصلا ةــــبلط ميــــسقتب ةيــــضاOر ةقباــــسم ميــــظنت •

 .زئافلا قOرفلل طاقن باس°حا وأ نمز ديدحت ةاعارم عم ،ةيساردلا
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١٩ 
 

 :)٥-١٠( فوفصلل ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلا صصح*

 
اــــــقالطنا

ً
 تاــــــقيبطتلل صــــــصح صيــــــصخت مــــــت دــــــقف تاراــــــ©ملل mــــــçمعلا قــــــيبطتلاو ةــــــسرامملا نــــــمز ةداــــــOز ةــــــيم¶أ نــــــم 

 حمــسÿ اــمب ةــبلطلل ةــيدايق اراودأ ءاــطعإ اــ©لالخ متــي ،ةيــضاOرلا باــعلألل ةيــساردلا تادــحولا mــl ةــيلمعلا تاــسفانملاو

 :لثم ةعونتم ةيقيبطت ةطشWأ ذيفنت نكمي امك ،ةينوناقلا ا¶دعاوقو ةبعلل çmعفلا قيبطتلاو ةكراشملاب م©ل

 .ةيساردلا ةدحولا ا�Äلع تلمتشا ãÖلا تارا©ملا ناقتإل تابOردت •

 .)بOوصتلاو طيطنتلاوأ ،بOوصتلاو رOرمتلا( لثم ةرا©م نم b€كأ نsب ط•رلا ا�Äف متي تابOردت •

 تاــــسفانم وأ ،عاــــمقألا نsــــب ةرــــكلا طيــــطنت ع[اــــتت قابــــس( لــــثم تاــــعوم≠Æا نsــــب تاــــسفانم لÀــــش éــــçع تابOردــــت •

 )ددحم نمز لالخ ليمزلا عم رOرمتلا ةعرس تاسفانم وأ ،ةعونتم فاد¶أ çéع بOوصتلا

 .)٤ دض ٤( وأ )٣دض ٣( لثم ،ةبعللا lm ةرغصم تاعومجم تاسفانم •

 ةدــــحولاب ةــــصاFKا ةــــبعللا mــــl تاــــOرابم ءارــــجºو ،قرــــف ةدــــع éــــöإ فــــصلا ةــــبلط ميــــسقتب ةيــــضاOر ةقباــــسم ميــــظنت •

 .زئافلا قOرفلل طاقن باس°حا وأ نمز ديدحت ةاعارم عم ،ةيساردلا

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 :)١٠-٥( فوفصلل ةيلمعلا تاسفانملاو تاقيبطتلا صصح*
 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة الرياضة المدرسية20
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

٢٠ 
 

 

 
 :)١٢- ١١( نoيساردلا نoفصلا

 

 :ةيعوبسألا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد

 

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصحلا ددع فصلا

 يساسألا دعب ام ميلعتلا

  تاظحالم باتكلا ناونع

 ةرتفلا تاذ

 ةدحاولا

 نيترتفلا تاذ

 رشع يداحلا

٤ ٤ 

 ةضايرلا ةدامل ملعملا ليلد

 يداحلا فصلل ةيسردملا

 رشع

 

 

 تاعبطلا ليلدل عوجرلا

 ةلدأو ةيسردملا بتكلل

 يساردلا ماعلل نيملعملا

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 ةضايرلا ةدامل بلاطلا باتك

 يداحلا فصلل ةيسردملا

  رشع

 رشع يناثلا

٤ ٤ 

 ةضايرلا ةدامل ملعملا ليلد

 رشع يناثلا فصلل ةيسردملا

 ةضايرلا ةدامل بلاطلا باتك

 رشع يناثلا فصلل ةيسردملا

 

 

 
 

 

 
٢١ 

 

 :)١٢- ١١( نoفصلا uvانمل ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 :رشع يداIJا فصلل ةيساردلا ةطIqا
 

 

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع :ةظحالم*

 

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 يWدبلا دادعإلا

 ٨ )ةئدÄ§لاو ءامحإلا( ةئيÄ§لا
 ةصح )١٦(

 ٨ ةيندبلا ةقايللا �tمت~س

 تاقباسم رÅوتكأ+ �tمت~س

 ناديملا

 رامضملاو

 ٦ حمرلا يمرل تابOردت

 ةصح )١٦(

 رÅوتكأ

 ٤ حمرلا يمر ةقباسم ةرادºو ميظنت

 ٦ ةsbصقلا تافاسملا تاقابس

 مدقلا ةرك

  )نsنب( 

 ٤ ةيطئاFGا ةرOرمتلا

 ٦ ةي{يبلا ةرOرمتلا �tمفون + رÅوتكأ ةصح )١٦(

 ٦ مدقلا ةرك ىمرم سراح تارا©م �tمفون

  ةينف تانOرمت  رÅوتكأ

 )تانب(

 ٨  ةثيدFGا تانOرمتلا
 ةصح )١٦(

 ٨ ىقيسوملاو عاقيإلا عم ةرح تانOرمت ةلمج �tمفون

 ةرادإلاو ميظنتلا �tمسÑد  + �tمفون

lm رلاOةضا 

 ةيسردملا

 ٨ ةيضاOرلا ةرادإلا

 ةصح )١٦(

 �tمسÑد

 ٨ تاقباسملا ميظنت قرط

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ةرئاطلا ةركلا ريا�tف
 ٦ Ö√نا≠Fا قحاسلا برضلا

 ةصح )١٢(
 ٦ ةرئاطلا ةرك ةارابم ةرادºو ميظنت

 سرام
 ةلسلا ةرك

 ٤ ةيفاطFKا ةرOرمتلا

 ٤ ةيفاطFKا ةبOوصتلا ةصح )١٢(

 ٤ ةيمو≠ôلا ططFKا

 ٤ ىمرملا سراح عادخ ديلا ةرك

 ةصح )١٢(

 ل[ربا

 ٤ ناsbطلاب بOوصتلا

 ٤ Ö∞يظنتلا مو≠ôلا ةطخ

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

 ٣ ةG¡لا لجأ نم ةضاOرلا

 ةصح )١٢(
 ٣ ةيضاOرلا تاردقلاو ةيس{≠Fا تافالتخالا

 ٣ ةيلوألا تافاعسإلا

 ٣ ةنمسلا

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام
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٢٠ 
 

 

 
 :)١٢- ١١( نoيساردلا نoفصلا

 

 :ةيعوبسألا صصIJا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا تاعبط ليلد

 

 سرادمل ةررقملا ةيساردلا صصحلا ددع فصلا

 يساسألا دعب ام ميلعتلا

  تاظحالم باتكلا ناونع

 ةرتفلا تاذ

 ةدحاولا

 نيترتفلا تاذ

 رشع يداحلا

٤ ٤ 

 ةضايرلا ةدامل ملعملا ليلد

 يداحلا فصلل ةيسردملا

 رشع

 

 

 تاعبطلا ليلدل عوجرلا

 ةلدأو ةيسردملا بتكلل

 يساردلا ماعلل نيملعملا

 م٢٠١٩/٢٠٢٠

 ةضايرلا ةدامل بلاطلا باتك

 يداحلا فصلل ةيسردملا

  رشع

 رشع يناثلا

٤ ٤ 

 ةضايرلا ةدامل ملعملا ليلد

 رشع يناثلا فصلل ةيسردملا

 ةضايرلا ةدامل بلاطلا باتك

 رشع يناثلا فصلل ةيسردملا

 

 

 
 

 

 
٢١ 

 

 :)١٢- ١١( نoفصلا uvانمل ة[ونسلا ةيساردلا ةطIqا

 :رشع يداIJا فصلل ةيساردلا ةطIqا
 

 

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٨٦( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع :ةظحالم*

 

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

   صصIJا

 لوألا

 

 �tمت~س +سطسغأ
 يWدبلا دادعإلا

 ٨ )ةئدÄ§لاو ءامحإلا( ةئيÄ§لا
 ةصح )١٦(

 ٨ ةيندبلا ةقايللا �tمت~س

 تاقباسم رÅوتكأ+ �tمت~س

 ناديملا

 رامضملاو

 ٦ حمرلا يمرل تابOردت

 ةصح )١٦(

 رÅوتكأ

 ٤ حمرلا يمر ةقباسم ةرادºو ميظنت

 ٦ ةsbصقلا تافاسملا تاقابس

 مدقلا ةرك

  )نsنب( 

 ٤ ةيطئاFGا ةرOرمتلا

 ٦ ةي{يبلا ةرOرمتلا �tمفون + رÅوتكأ ةصح )١٦(

 ٦ مدقلا ةرك ىمرم سراح تارا©م �tمفون

  ةينف تانOرمت  رÅوتكأ

 )تانب(

 ٨  ةثيدFGا تانOرمتلا
 ةصح )١٦(

 ٨ ىقيسوملاو عاقيإلا عم ةرح تانOرمت ةلمج �tمفون

 ةرادإلاو ميظنتلا �tمسÑد  + �tمفون

lm رلاOةضا 

 ةيسردملا

 ٨ ةيضاOرلا ةرادإلا

 ةصح )١٦(

 �tمسÑد

 ٨ تاقباسملا ميظنت قرط

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ةرئاطلا ةركلا ريا�tف
 ٦ Ö√نا≠Fا قحاسلا برضلا

 ةصح )١٢(
 ٦ ةرئاطلا ةرك ةارابم ةرادºو ميظنت

 سرام
 ةلسلا ةرك

 ٤ ةيفاطFKا ةرOرمتلا

 ٤ ةيفاطFKا ةبOوصتلا ةصح )١٢(

 ٤ ةيمو≠ôلا ططFKا

 ٤ ىمرملا سراح عادخ ديلا ةرك

 ةصح )١٢(

 ل[ربا

 ٤ ناsbطلاب بOوصتلا

 ٤ Ö∞يظنتلا مو≠ôلا ةطخ

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

 ٣ ةG¡لا لجأ نم ةضاOرلا

 ةصح )١٢(
 ٣ ةيضاOرلا تاردقلاو ةيس{≠Fا تافالتخالا

 ٣ ةيلوألا تافاعسإلا

 ٣ ةنمسلا

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام
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٢٢ 
 

 :رشع يeاثلا فصلل ةيساردلا ةطIqا

 

 .موي )٦٧( يeاثلا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع امنãب ،موي )٦٨( لوألا OPQاردلا لصفلل ةيلعفلا مايألا ددع :ةظحالم*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لصفلا

 OPQاردلا

 ددع تاعوضوملا ةدحولا ر$شلا

   صصIJا

 ددع yzامجإ

 صصIJا

 لوألا

 �tمت~س +سطسغأ

 ةيندبلا ةقايللا

 ٦ اÄ§بOردتو ةيندبلا ةقايللا رصانعل ةعجارم

 ةصح )١٦(
 �tمت~س

 ٥ çmضعلا دل≠Fا

 ٥ ŒÑÖفنتلا يرودلا دل≠Fا

 رÅوتكأ+ �tمت~س
 تاقباسم

 رامضملاو ناديملا

 ٦ فحزلا ةقOرطب ةل≠Fا عفد

 ةصح )١٦(
 رÅوتكأ

 ٦ ةل≠Fا عفد تابOردت

 ٤ ةل≠Fا عفد ةقباسم ةرادºو ميظنت

 مدقلا ةرك  رÅوتكأ

  )نsنب( 

 ٨ مدقلا ةرك lm بعللا ططخ
 ةصح )١٦(  

 ٨ مدقلا ةرك lm بعللا قرط �tمفون

  رÅوتكأ
  ةينف تانOرمت

 )تانب(

 ٨ يقيسوملا عاقيإلا عم طOرشلاب تانOرمتلا

 ةصح )١٦(
 �tمفون

 عم طOرشلا مادختساب ةيكرح ةلمج

 يقيسوملا عاقيإلا

٨ 

 ةرادإلاو ميظنتلا �tمسÑد  + �tمفون

lm رلاOةضا 

 ةيسردملا

 ٨ ةدحاو ةلحرم نم يرودلا ةقباسم ميظنت

 ةصح )١٦(

 �tمسÑد

 ٨ نsتلحرم نم يرودلا ةقباسم ميظنت

 صصح )٤( م[وقتو سايق

 يeاثلا

 ةرئاطلا ةركلا ريا�tف
 ٦ دصلا طئاح

 ةصح )١٢(
 ٦ ءادعلا ةطخ

 سرام
 ةلسلا ةرك

 ٦ راتسلا باعلأ
 ةصح )١٢(

 ٦ ةقطنملا عافد ةطخ

 ٤ ةيعافدلا تارا©ملا ديلا ةرك

 ةصح )١٢(

 ل[ربا

 ٤ )٦  / ٠( ةقطنملا عافد

 ٤ فطاFKا مو≠ôلا ةطخ

 ømولاو ةفاقثلا

 m¿صلا

hرلا ةيذغOيضاs٤ ن 

 ٤ ةنمزملا ضارمألا ضع‹و ةضاOرلا ةصح )١٢(

 ٤ ةيلوألا تافاعسإلا

 صصح )٤( م[وقتو سايق ويام
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٢٣ 
 

ìتاب[وصتو تاليدع îz انمuv فصلاo١٢- ١١( ن(: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تاظحالم ليدعتلا عوضوملا ةدحولا فصلا

 يداحلا

 رشع

  ةرك ةدحو

 باتك)ديلا

  (بلاطلا

 دعاوقلا ضعب

 نمز ، ةينوناقلا

 .بعللا

 :نيتيلاتلا نيترابعلا نم (قوف امف) ةرابع فذحت •

 قوف امف (ةنس ١٦-١٢) نيبعالل   ةبسنلاب  -

 .(ةنس١٦-١٢) حبصتل

 .قوف امف (ةنس ١٢-٨) نيبعالل ةبسنلاب -

 .(ةنس١٢-٨) حبصتل

 

 يناثلا

 رشع

 بعلم ءاشنإ  ةلسلا ةرك

 ةلسلا ةرك

 تاعوضوملا ىلع ةدحولا رصتقتو ،عوضوملا فذحي

 :ةيلاتلا

 .راتسلا باعلأ -

 .(ةقطنملا عافد ) بعللا ططخ -
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٢٤ 
 

ìتاليدع îz ناوقoن iةيضا[رلا باعلألا تاقباسملا ضع: 

 تاعوضوم سيردت يف اهدامتعاو ةيضايرلا باعلألاو تاقباسملا نيناوق يف ةثيدحلا تاليدعتلاب ذخألا يغبني 

 -٥) فوفصلل ةيلمعلا تاراهملاب ةطبترملا ةينوناقلا دعاوقلا يف اهعم ضراعتي ام لك فذحيو ،ةيساردلا تادحولا

١٢). 

 ةضايرلا جهانم ريوطت مسق عم مئادلا لصاوتلا مكنم نيلمآ ،زاجنإلاب الفاح ،اًديعس ايسارد اماع مكل ىنمتنو اذه

 قلعتي ام لك ةعباتمو ،جهنملاب ةجردملا عيضاوملا سيردت يف مكهجاوت يتلا تابوعصلا ىلع فوقولل ةيسردملا

 ،(بلاطلا باتكو ملعملا ةلدأو ،ةبسانملا ةيميلعتلا لئاسولاو تاودألاو ةزهجألاك) ةحيحص ةروصب هذيفنت تابلطتمب

 .ةيريوطتلا مكتاحرتقمو مكتاظحالمب بحرن امك
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٢٥ 
 

 :مسقلا ءاضعأل ينورتكلإلا ديربلا ربع لصاوتلل

 ينورتكلإلا ديربلا مسقلا ءاضعأ

 s.al-sulimi@moe.om يميلسلا ريمس

 s.al-hashmi@moe.om يمشاهلا حلاص

 a.al-zidy@moe.om ةيديزلا ءايلع

 d.mohd@moe.om يشولبلا دواد

-  
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تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


