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تقشَش عٍ َتبئج دساصخ انتقُُى انزاتٍ نًشحهخ سَبض االطفبل
نعبو 2010 /2009
اوال  :نًبرا انتطىَش
انهذف يٍ انتطىَشهىاإلستمبء ثًغتىي األداء ئنً يغتىي انًؼبَُش انمىيُخ نهتؼهُى ثهذف تحغٍُ
فشص تؼهُى انتاليُز و االستمبء ثًغتىَبتهى انتحصُهُخ .
ئٌ انهذف انزٌ َغؼً ئنُه جًُؼب هى تحغٍُ فشص تؼهُى أثُبئُب و االستمبء ثًغتىَبتهى انتحصُهُخ،
و رنك يٍ خالل تطىَش يذاسعُب نتصجح أكثش لذسح ػهً تمذَى انتىػُخ انتؼهًُُخ انتٍ تتُبعت و
تحمُك هزا انهذف .
خطىاد انتقُُى انزاتٍ -:
تًش خطخ انتقُُى انزاتٍ نهًؤصضخ ثثًبٍَ خطىاد أصبصُخًَ ،كٍ انُظش إنُهب عهً انُحى انتبنٍ :

 تشكُم فشَك لُبدح انتمُُى انزاتٍ. ئػذاد خطخ انتمُُى انزاتٍ. انتهُئخ و اإلػالٌ ػٍ دساعخ انتمُُى انزاتٍ. تشكُم و تذسَت فشق انؼًم. االتفبق ػهً َىػُخ اثُبَبد انًطهىثخ و أعبنُت انحصىل ػهُهب. تحهُم انجُبَبد. كتبثخ انتمشَش انُهبئٍ نذساعخ انتمُُى انزاتٍ. ئػذاد انتمشَش انغُىٌ ِداء انًإعغخ ( ثؼذ صذوس لشاس اإلػتًبد ).ثبَُب  :تحهُم َتبئج انذساصخ ثبنُضجخ إنً انقذسح انًؤصضُخ :
تتكىٌ انمذسح انًإعغُخ يٍ خًظ يجبالد أعبعُخ -:
انًجبل األول ( انشؤَخ و انشصبنخ ) -:
َتضًٍ يؼُبسٍَ ػٍ انشؤَخ و انشعبنخ ،انشؤَخ هٍ ػجبسح انهذف انؼبو انزٌ تغؼً انًإعغخ
نتحمُمه و انتطهؼبد انًغتمجهُخ ،أيب انشعبنخ هٍ ثًثبثخ تشجًخ نهشؤَخ و هٍ ػجبسح ػٍ طًىحبد
ًَكٍ تحمُمهب فٍ ضإ اإليكبَُبد انًتبحخ نهًإعغخ .
انًجبل انثبٍَ (انقُبدح و انحىكًخ) -:
 تىافش انحىكًخ انششُذح و تىافش َظبو يبنٍ و ئداسٌ .انًجبل انثبنث (انًىاسد انجششَخ و انًبدَخ) -:
 تىافش انًىاسد انجششَخ و انًبدَخ و تًُُتهب . تىافش يجًُ يذسعٍ يالئى .انًجبل انشاثع (انًشبسكخ انًجتًعُخ) -:
 تىافش ششاكخ فؼبنخ ثٍُ انًذسعخ و انًجتًغ انًحهٍ يثم (ئلبيخ اإلجتًبػبدَ ،ذواد،يإتًشاد. ).....
انًجبل انخبيش (تىكُذ انجىدح و انًضبءنخ) -:
 وجىد انتمىَى و انتحغٍُ انًغتًش . -فبػهُخ وحذح انتذسَت و انجىدح .
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ثبنثب  : :تحهُم َتبئج انذساصخ ثبنُضجخ إنً انفبعهُخ انتعهًُُخ :
وتتكىٌ انفبػهُخ انتؼهًُُخ يٍ اسثغ يجبالد أعبعُخ :
انًجبل انضبدس (َىاتج انتعهى) -:
 خبص ثبنًتؼهى و َمُظ أثش َىاتج انتؼهى انًغتهذفخ . يذي تًكٍ انًتؼهى يٍ انًهبساد األعبعُخ (كبنمشاءح  ،كتبثخ  )...نهغخ انؼشثُخ و انهغخ األجُجُخ. ئكغبة انًتؼهى جىاَت وجذاَُخ ئَجبثُخ ( لُى ،أخاللُبد. )... لُبط انجبَت انًؼشفٍ ،انىجذاٍَ و انًهبسٌ نذي انًتؼهى .انًجبل انضبثع (انًعهى) -:
 كُفُخ انتخطُط نؼًهُتٍ انتؼهُى و انتؼهى و ئعتخذاو أعبنُت تمىَى فؼبنخ. اإلنتضاو ثأخاللُبد انًهُخ .انًجبل انثبيٍ (انًُهج انًذسصٍ) -:
 تىافش خطخ صيُُخ و تىافش أَشطخ ئثشائُخ نهًُهج انًذسعٍ . تُىع األَشطخ انصفُخ و انالصفُخ .انًجبل انتبصع (انًُبخ انتشثىٌ) -:
 تىافش ثُئخ داػًخ -تىافش ثُُخ يإثشح فٍ انؼاللبد انًإعغُخ و انمُى األخاللُخ

َ - 1ىاحٍ انقىح :

انفبعهُخ انتعهًُُخ

وجىد انخطخ انضُىَخ و تفعُههب .
تًكٍ انًتعهى يٍ انًهبساد انخبصخ ثبنهغخ انعشثُخ و األجُجُخ .
قذسح انًتعهى عهً اصتخذاو انًهبساد انعقهُخ و انشَبضُخ .
يعشفخ انًتعهى نهًهبساد انعهًُخ انًختهفخ .
قذسح انًتعهى عهً انتفبعم يع انًجتًع انزٌ َحُط ثه .
يًبسصخ انًتعهى نهضهىكُبد انصحُحخ َحى ثُئته .
تًكٍ انًتعهى يٍ انتعبيم يع األجهزح .
األسكبٌ ( يشاكز انتعهى ) كبيهخ تحتىي عهً أنعبة يصًًخ يٍ خبيبد انجُئخ .
َقىو انًعهًٍُ ثتخطُط و تُفُز أَشطخ تشثىَخ يتكبيهخ و يتعذدح .
تتضى انخطخ انزيُُخ نهًُهج ثبنًشوَخ .
انًُهج يُبصت نهًشحهخ انعًشَخ و يجًُ عهً إكضبة انًهبساد األصبصُخ انتً تؤهم انًتعهى
نهذخىل إنً انًشحهخ االثتذائُخ .
تىجذ أَشطخ صفُخ و أال صفُخ نهتحضٍُ تشاعً انفشوق انفشدَخ .

َتى االصتفبدح يٍ إيكبَُبد انًجتًع انًحهٍ .
َىجذ الئحخ داخهُخ نهشوضخ و اتفبقُبد نهعًم ثهب يع األطفبل .
َتىافش ثبنشوضخ وصبئم تعهًُُخ يشىقخ و جزاثخ نألطفبل .

َ –2ىاحٍ انضعف:
ضعف ثقبفخ اإلسشبد انُفضٍ و انتشثىٌ نذي انعبيهٍُ وأونُبء األيىس فٍ يشحهخ سَبض األطفبل.
تىجذ أصبنُت عذَذح نهتقىَى و نكُهب غُش يعهُخ .
جبسي عًم صهى نهطىاسئ ثبنشوضخ .

