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 الوِاراخ فً كزج القذم

رؼزجش اٌّٙبساد ِٓ اٌغٛأت اٌف١ٕخ اٌٙبِخ ٚاٌزٟ ثذٚٔٙب ٌٓ ٠ظٙش اٌطبثغ اٌخبص ا١ٌّّض 

ٌٕٛع إٌشبؽ اٌش٠بػٟ اٌّّبسط ؽ١ش رؼزجش ِٓ اٌغٛأت االعبع١خ اٌٙبِخ فٟ رٕف١ز اٌغبٔت 

 .اٌخططٟ ٚاٌزٕف١زٞ 

ِغزٛٞ  ٌّالؽع اسرفبعاِٚٓ , ٚرز١ّض وشح اٌمذَ ثبٌزٕٛع ٚاٌز١١ّض فٟ ِٙبسارٙب االعبع١خ 

االداء فٟ وشح اٌمذَ ثظٛسح وج١ش ثؾ١ش اطجؾذ رزّبشٟ ِغ رطٛس ؽشق اٌٍؼت ٚرٕٛع اٌخطؾ 

اٌذفبػ١خ ٚاٌٙغ١ِٛخ االِش اٌزٞ ٠زطٍت ٚعٛد الػج١ٓ ٌذ٠ُٙ اٌّمذسح اٌفبئمخ ػٍٟ االداء اٌذل١ك 

 ثؾ١ش رظٙش اٌٍؼجخ ثبٌشىً اٌّؾجت ٌٍغّب١٘ش.

 االعذاد الوِاري فً كزج القذم  

شح اٌمذَ رّزبص ثىضشح ِٙبسارٙب ٚرٕٛػٙب فؼال ػٓ اسرجبؽٙب ثبٌؼٕبطش اٌجذ١ٔخ , اْ ٌؼجخ و

ٚلذ اػبفذ ٘زٖ اٌظفخ ػٍٝ اٌٍؼجخ ا١ّ٘خ خبطخ فٟ الجبي اٌالػج١ٓ ٌّّبسعزٙب ٚرؼٍُ فٕٛٔٙب 

ٚاٌّزفشع١ٓ ٚاٌّٙز١ّٓ ثّشب٘ذرٙب رٌه أٙب اؽزٍذ اٌّىبٔخ االٌٚٝ ث١ٓ االٌؼبة االخشٜ ٚثغجت 

       ٌىج١شح ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ ٌالػت وشح اٌمذَ صاد اال٘زّبَ فٟ رذس٠جٙب.٘زٖ اال١ّ٘خ ا

اْ االػذاد اٌّٙبسٞ ٠ؼزجش عبٔت ِٓ اٌغٛأت اٌٙبِخ فٟ ٌؼجخ وشح اٌمذَ ٠ٚٙذف اعبعب اٌٝ 

ٌٍّٙبساد االعبع١خ ثظٛسح ع١ذح ,  اٌالػتارمبْ اٌّٙبساد االعبع١خ ٌٍؼجخ , ؽ١ش أٗ ثذْٚ ارمبْ 

  ِٓ االداء اٌغ١ذ. ١ٍٗٗ رٕف١ز اٌخطؾ ثظٛسح فؼبٌخ ِّب ال ٠ّى٠ٕىْٛ ِٓ اٌظؼت ػ

رؾم١ك ٔزبئظ ا٠غبث١خ وّب اْ فٟ وشح اٌمذَ اٌؾذ٠ضخ ٠ٍؼت االداء اٌّٙبسٞ دٚسا وج١شا فٟ 

 ٚ٘ٛ ِبك ٠ٚؤصش ربص١شا ِجبششا فٟ ػ١ٍّخ ارمبْ ٚٔغبػ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٍؼت ثٙب اٌفش٠ك ٌظبٌؼ اٌفش٠

ٚػذَ لذسرٗ فٟ اٌغ١طشح ػٍٝ ِغش٠بد اٌٍؼت ٚاالداء , ٚثبٌزبٌٟ  إٌّبفظ٠ؤدٞ اٌٝ اسثبن اٌفش٠ك 

اْ ٠بخز  ٗفش٠مثفؼً اٌّٙبساد اٌؼب١ٌخ الػؼبء  ٠غزط١غ اٌفش٠ك اٌّٙبعُ رٚ اٌغ١طشح ا١ٌّذا١ٔخ

اٌٙغَٛ ٚاٌٛطٛي اٌٝ  ِّٙخ ػ١ٍٗصِبَ اٌّجبدسح دائّب ثبٌزٛاعذ فٟ اِبوٓ ِٚٛالف ع١ذح رغًٙ 

 ٚاؽشاص اال٘ذاف .                                                  إٌّبفظِشِٝ 
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ػذاد اٌّٙبسٞ ٠ؼزجش اؽذ اٌغٛأت االعبع١خ ٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ت فٟ وشح اٌمذَ , ٠ّٚضً ٚاإل          

اؽذ ِؤششاد اٌمذسح اٌّٙبس٠خ اٌؼبِخ اٚ االٔغبص اٌّٙبسٞ ٌالػت ِغزٜٛ ارمبْ االداء اٌّٙبسٞ 

الداء ٚخبطخ ارا رّبصً اٚ رشبثٗ ٘زٖ االداء ِغ ِزطٍجبد ِٛالف اٌٍؼت خالي اٌّجبس٠بد . وّب اْ ا

اٌّٙبسٞ ٠ؼزجش ػٕظشا ؽبعّب ٠شىً ِغ فشع رٛافش ػٕبطش االػذاد االخشٜ اعبعب ٘بِب 

 ٌالػجٟ وشح اٌمذَ فٟ اٌزؾىُ ٚاٌغ١طشح ػٍٝ ِغش٠بد اٌٍؼت اصٕبء ع١ش اٌّجبس٠بد.

 هفِْم ّذعزٌف الوِارج ّالوِاراخ االساسٍح 

, وّب رؼشف ا٠ؼب  رش١ش اٌٝ وفبءح اٌشخض فٟ االداء اٌؾشوٟ"  skillاْ وٍّخ ِٙبسح "          

ثبٔٙب اٌّمذسح ػٍٝ اٌزٛطً اٌٝ ٔز١غخ خالي اٌم١بَ ثبداء ٚاعت ؽشوٟ ثبلظٝ دسعخ ِٓ االرمبْ 

 ٚارفك اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخجشاء ػٍٝ اْ اٌّٙبسح رؼٕٟ  . ِغ الً ثزي ٌٍطبلخ فٟ الً صِٓ ِّىٓ

زغ١شح الٔغبص عزغبثخ ٌٍّٛالف اٌّشوٟ اٌّؼمذ ثغٌٙٛخ ٚدلخ ٚعشػخ الذسح اٌفشد ػٍٝ االداء اٌؾ" 

 ." افؼً إٌزبئظ 

 هفِْم ّذعزٌف الوِارج ّالوِاراخ االساسٍح فً كزج القذم 

اْ اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ ٌؼجخ وشح اٌمذَ ٟ٘ اٌغجت االٚي فٟ شٙشح ٚر١ّض وشح اٌمذَ 

ث١ٓ اٌشؼٛة ثشىً ػبَ ٚث١ٓ اٌغّب١٘ش اٌّشغؼخ ثشىً خبص ؽ١ش رؾظٟ وشح اٌمذَ ثشؼج١خ 

 .اٌؼبٌُ  ػب١ٌخ فٟ ِؼظُ أؾبء

ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ إٌٛع االٚي ٚ٘ٛ 

عٕمَٛ ثزوش ٚ ,ِٙبساد اعبع١خ ثبعزخذاَ اٌىشح ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ٘ٛ ِٙبساد اعبع١خ ثذْٚ اٌىشح 

ؽ١ش , اٌّٙبساد رٍه إٌٛػ١ٓ ٌٚىٓ اٚال ٠غت ػ١ٍٕب اْ ٔزوش اٌخطٛاد اٌٛاعت ارجبػٙب ٌزؼٍُ 

 -االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ اٌٟ اٌّشٚس ثأسثغ ِشاؽً ٟٚ٘ : رؾزبط ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد

 

 ؽش٠مخ االداء . -أ

 اٌخطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ . -ة

 االخطبء اٌشبئؼخ . -ط

 رّش٠ٕبد ٚرذس٠جبد ػٍٟ اٌّٙبساد . -د
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ؼزجش ٕمَٛ ثششػ ؽشق رؼٍُ اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ ثبعزضٕبء إٌمطخ )ط( ؽ١ش ٠ٚع

اٞ شٟء ِخبٌف ٌخطٛاد رؼ١ٍُ االداء اٚ ِخبٌف ٌٍخطٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ االخطبء اٌشبئؼخ فٟ وشح 

 . اٌمذَ ٚع١زُ ششػ وً ِٙبسح ثزفظ١ً ٚرطج١ك ؽشق اٌزؼٍُ اٌغبثمخ ػ١ٍٙب

رٍه اٌؾشوخ اٌؼشٚس٠خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌالػت خالي " رؼٕٟ فٟ وشح اٌمذَ بٌّٙبسح ف

ٔذ ٌٍٙغَٛ اٚ اٌذفبع , شش٠طخ اْ رىْٛ ِزّبش١خ ِغ لبْٔٛ وشح ٚاٌزٟ ٠ىْٛ ٌٙب ٘ذف ِغبجبساح ّاٌ

 ."  اٌمذَ

ػت ثٙذف الوً اٌؾشوبد اٌجذ١ٔخ اٌزٟ ٠ؤد٠ٙب اٌ رؼٕٟ "ِفَٙٛ اٌّٙبسح  ٠ّىٕٕب اٌمٛي اْوّب 

خذِخ ٘زٖ اٌٍؼجخ فٟ اؽبس لبْٔٛ اٌٍؼجخ , عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌؾشوبد ثبٌىشح اَ ثذْٚ وشح ِغزخذِب فٟ 

 " . )٠غزضٕٝ ِٓ رٌه ؽبسط اٌّشِٝ ( رٌه ع١ّغ اعضاء عغّٗ ِب ػذا ٠ذ٠ٗ 

ٚاٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ رؼذ اٌمبػذح االعبع١خ ٌزؾم١ك اٌّغز٠ٛبد اٌؼب١ٌخ ٚاالٔغبص 

ج١خ , ار ٠زُ اٌغ١ذ فٟ وشح اٌمذَ , ار رؾزً عبٔجب ِّٙب فٟ ٚؽذح اٌزذس٠ت ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌجشاِظ اٌزذس٠

اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ ٚال رخٍٛ اٌٛؽذح اٌزذس٠ج١خ ِٓ اعبع١بد اٌزذس٠ت ػٍٝ ٘زٖ اٌّٙبساد 

اٌٝ اْ ٠زُ ارمبٔٙب ٌىْٛ دسعخ ارمبْ اٌّٙبساد االعبع١خ ٠ؼذ ِٓ اٌغٛأت اٌّّٙخ اٌزٟ ٠زٛلف ػ١ٍٙب 

ٖ اداء اٌّٙبساد ثذلخ رٕف١ز اٌخطؾ فٟ ظشٚف اٌٍؼت اٌّخزٍفخ , ٚاٌفش٠ك اٌزٞ ٠غزط١غ الػجٛ

 ٚسشبلخ ٚرٛل١ذ ع١ٍُ ٠ىْٛ ثبعزطبػزُٙ رٕف١ز اٌٛاعجبد اٌخطط١خ خالي ع١ش اٌّجبساح.    

ٚرؼزجش اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ اؽذ اٌذػبئُ اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ر١ّض ٌؼجخ وشح اٌمذَ , 

ٟٚ٘ اؽذ اٌغٛأت اٌف١ٕخ اٌٙبِخ فٟ ٔشبؽ وشح اٌمذَ ٚثذْٚ ادائٙب ٚارمبٔٙب ثظٛسح ع١ذح ال ٠زّىٓ 

بْ اٌالػت ِٓ رٕف١ز فؼب١ٌبد اٌّذسة اٌخبطخ ثبٌغبٔت اٌخططٟ اصٕبء اٌّجبساح , ٌٚؼّبْ ارم

ِٓ ٚلذ الخش ثبداء رٍه اْ ٠مَٛ اٌالػت  ٠غت ػٍٝاٌّٙبساد االعبع١خ ٚر١ّٕزٙب اصٕبء إٌّبفغخ 

اٌّٙبساد فٟ ظشٚف ِخزٍفخ رز١ّض ثؼبًِ اٌظؼٛثخ ػّب ٠مبثٍٗ اٌالػت اصٕبء ِٛالف اٌّجبساح 

 اٌّخزٍفخ.   
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 وِاراخ االساسٍح فً كزج القذم :اُذاف ذعلٍن ال

 ٌخبطخ ثٍؼجخ وشح اٌمذَ .اوغبة اٌالػت اٌّؼٍِٛبد ا -1

 اٌٟ اٌّشوض اٌزٞ ٠زّبشٝ ِغ لذسارٗ . اٌالػترٛع١ٗ  -2

 رضم١ف اٌالػت ثؾ١ش ٠زؼشف ػٍٟ اعشاس اٌٍؼجخ ِٓ ؽ١ش اٌخظبئض ٚاالداء . -3

 ِغبػذح اٌّٛ٘ٛة فٟ ر١ّٕخ ِٛ٘جزٗ . -4

 ٚص٠بدح اٌزؾىُ فٟ اٌؾشوخ ٌذ٠ٗ . ٌالػتر١ّٕخ اٌمذساد اٌؾشو١خ  -5

 اٌالػت ٌٍّٙبساد .ارمبْ  -6

 ٌٍٛطٛي ثٗ اٌٟ اػٍٟ اٌّغز٠ٛبد اٌش٠بػ١خ . اٌالػت ٚخظٛطب إٌبشٟءرغ١ٙض  -7

 لوِاراخ االساسٍح فً كزج القذمهزاحل ذعلٍن ا

إٌبشئ١ٓ اٌالػج١ٓ ٚخظٛطب ٠ؾزً رؼ١ٍُ اٌّٙبساد االعبع١خ ِىبٔخ خبطخ ػٕذ رذس٠ت 

١خ ٚاالرمبْ اٌزبَ ٌٍّٙبساد فٟ وشح اٌمذَ ار ٠ٙذف رؼ١ٍُ اٌّٙبساد االعبع١خ اٌٟ اٌفؼبٌُِٕٙ , 

فّّٙب ثٍغذ اٌظفبد اٌجذ١ٔخ , ثؾ١ش ٠زّىٓ إٌبشئ ِٓ اٌٛطٛي ٌٍّغز٠ٛبد اٌش٠بػ١خ اٌؼ١ٍب 

 ٠ٚٝزفك اٌؼٍّبء ػٍ, ٚاالخالل١خ ٌٓ ٠ؾمك اٌٙذف اٌّشعٛ ِٓ رؼٍّٗ اال ثئرمبْ اٌّٙبساد االعبع١خ 

 -أْ اٌزؼٍُ اٌّٙبسٞ ٠ّش ثضالس ِشاؽً ٟٚ٘ :

 الحزكٍح  لح اكرساب الرْافق االّلً للوِارجهزح -1

ِٚٓ عبٔت , رؼزجش ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٟ٘ ؽغش االعبط ٌزؼ١ٍُ اٌّٙبساد اٌؾشو١خ ٚارمبٔٙب 

ؽ١ش ٠غزط١غ اٌفشد فٟ , اخش ٠ز١ّض اٌزٛافك االٌٟٚ ٌٍّٙبسح اٌؾشو١خ اٌغذ٠ذح ثبٌطبثغ اٌّزمٍت 

ِٚٓ اٌّالؽع فٟ ٘زٖ , ١ؼ ال ٠ؤد٠ٙب ثشىً طؾ ٜالؽ١بْ اٌم١بَ ثٙب ٚفٟ اؽ١بْ اخشثؼغ ا

 : اٌالػتاٌّشؽٍخ اْ 

 ٠شؼش عش٠ؼب ثبٌزؼت . - أ

 ٠جزي اٌىض١ش ِٓ اٌغٙذ  - ة

 ال ٠ؤدٞ اٌّٙبسح اٌؾشو١خ ثبٌذلخ اٌّطٍٛثخ . - د

 رزظف اٌّٙبسح اٌؾشو١خ ثىجش ؽغّٙب ثّب ٠ض٠ذ ػٓ اٌمذس اٌّطٍٛة . - س

 اٌّٙبسح اٌّزؼٍّخ .عشػخ االداء ٚفغبئ١خ اٌؾشوخ اٌزٟ ال رزفك ِغ ٘ذف  - ط

 الرْقع السلٍنٌفرقز الى تالرصلة ّعذم الوزًّح ّاالًسٍاتٍح ّفً ُذٍ الوزحلح ٌروٍز األداء كوا 
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 اكرساب الرْافق الجٍذ للوِارج : هزحلح -2

ػٍٟ ٖ ُ ٚؽزف االخطبء فٟ اٌزؼ١ٍُ ٠غبػذثزىشاس اٌّٙبسح ِٚؾبٌٚخ اٌفٙ اٌالػتاْ ل١بَ 

 فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ؽشوخ أغ١بث١خ ِغ االلزظبد فٟ اٌغٙذ . زٗؽشو ء ثّغزٛٞ ادائٗ ٚرظجؼاالسرمب

ار ٠زُ ف١ٙب اٌزخٍض ش١ئب فش١ئب ِٓ االخطبء اٌغبثمخ ٌٍّشؽٍخ االٌٚٝ , ٠ٚز١ّض االداء فٟ 

اٌظؼت ٘زٖ اٌّشؽٍخ ا٠ؼب ثبالرمبْ ٔغج١ب ٚاداء اٌّٙبسح ثؼذ اٌزذسط فٟ رؼ١ٍّٙب ِٓ اٌغًٙ اٌٝ 

 ِٚٓ اٌّؼٍَٛ اٌٝ اٌّغٙٛي . 

 

 هزحلح اذقاى ّذثثٍد الوِارج : -3

ثؼذ اٌزذسط فٟ رؼ١ٍُ اٌّٙبسح ٚ اٌٛطٛي إٌٝ األداء اٌغ١ذ ٚثؼذ اعزّشاس اٌزذس٠ت 

ٚفٟ ٘زٖ , إٌٝ آ١ٌخ أداء اٌّٙبسح ٚاٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح ٚاٌزّش٠ٓ ثظٛسح ع١ذٖ ٠ظً اٌّزؼٍُ 

ح ٌٍٛطٛي إٌٝ اٌّشؽٍخ ٠زّىٓ اٌّؤدٞ ِٓ أداء اٌّٙبسح فٟ ظشٚف طؼجخ رشجٗ ظشٚف اٌّجبسا

رضج١ذ اٌّٙبسح ٚأدائٙب ثظٛسح آ١ٌخ ِغ اٌمذسح ػٍٝ سثطٙب ثبٌّٙبساد األخشٜ ثظٛسح ِزمٕخ رّبِب 

فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠مَٛ ثأداء اٌّٙبسح ثظٛسح  اٌالػت٠الؽع اْ ٚ,  خظٛطب رؾذ ػغؾ إٌّبفظ

 افؼً ِغ اٌذلخ ٚاٌغشػخ فٟ االداء عٛاء اصٕبء اٌزذس٠ت اٚ فٟ اٌّجبس٠بد .

 الوِاراخ فً كزج القذم ّذقسٍواذِا اًْاع 

اْ ارمبْ اٌّٙبساد االعبع١خ ٟ٘ اعبط  ٌزؾم١ك اػٍٝ اٌّغز٠ٛبد فٟ إٌشبؽ اٌش٠بػٟ 

اٌّّبسط , ٚ٘زا ِب عؼً وض١ش ِٓ اٌخجشاء ٚاٌّزخظظ١ٓ ٠غزٙذْٚ فٟ رؾذ٠ذ ٚرظ١ٕف 

 اساءُ٘ ؽٛي رمغ١ّٙب ٚرظ١ٕفٙب ثشىً ػبَ .  اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ , ٌٚمذ رؼذدد

فٕغذ اٌجؼغ لذ لبَ ثزظ١ٕفٙب اٌٝ ) ِٙبساد ٘غ١ِٛخ ِٚٙبساد دفبػ١خ ( , ٚاٌجؼغ طٕفٙب 

    ع١ّؼٙب اٌٝ رظ١ٕف ٚاؽذ , ٚاٌجؼغ طٕفٙب اٌٝ ِٙبساد ثبٌىشح ِٚٙبساد ثذْٚ اٌىشح. 

 -٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ وشح اٌمذَ اٌٝ :

 د االعبع١خ ثذْٚ وشح ) اٌجذ١ٔخ ( اٌّٙبسا -

 اٌّٙبساد االعبع١خ ثبٌىشح . -
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 الوِاراخ االساسٍح تذّى كزج ) الثذًٍح (  -1

٘زٖ اٌّٙبساد ٚاْ ثذد ٌجؼغ اٌّذسث١ٓ أٙب ١ٌغذ راد ا١ّ٘خ اال أٙب فٟ اٌٛالغ رٍؼت 

 دٚسا ٘بِب فٟ اداء اٌالػت اصٕبء اٌّجبساح , ٚ٘زٖ اٌّٙبساد ٟ٘ : 

 اٌغشٞ اٌؾش ثذْٚ وشح ٚرغ١ش االرغبٖ .  -

 اٌٛصت ػب١ٌب .  -

 اٌز٠ّٛٗ ٚاٌخذاع ثبٌغغُ .  -

 ؽش٠مخ ٚلٛف الػت اٌذفبع ٚؽبسط اٌّشِٝ اعزؼذادا ٌٍؾشوخ .  -

 الوِاراخ االساسٍح تالكزج  -2

٘زٖ اٌّٙبساد اٌزٟ رؾمك ر١ّض ٌؼجخ وشح اٌمذَ ػٓ غ١ش٘ب ِٓ االٌؼبة االخشٜ ٚ٘زٖ 

ؼذدح , ٚرٕمغُ اٌٝ ِٙبساد شبئؼخ ٚغ١ش شبئؼخ ٠ؤد٠ٙب ثؼغ اٌالػج١ٓ ٚعٕزىٍُ ٕ٘ب اٌّٙبساد ِز

ػٓ اٌّٙبساد االعبع١خ اٌشبئؼخ اٌزٟ ال ثذ ٚاْ ٠زؼٍّٙب ٠ٚغ١ذ٘ب وً الػجٟ وشح اٌمذَ ٚخبطخ 

 ٚلغّٙب ثؼغ اٌخجشاء وّب ٠ٍٟ : إٌبشئ١ٓ . 

 اٌزشز١ذ ( .  –اٌزظ٠ٛت  –ػشثبد اٌىشح ثبٌمذَ ) اٌزّش٠ش  -

 اٌزشز١ذ ( .  –اٌزظ٠ٛت  –ش ػشثبد اٌىشح ثبٌشاط ) اٌزّش٠ -

 اٌغشٞ ثبٌىشح .                             -

 اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح . -

 اٌّشاٚغخ .                                  -

 ِٙبعّخ اٌىشح فٟ ؽٛصح إٌّبفظ .  -

 س١ِخ اٌزّبط .                              -

 ِٙبساد ؽبسط اٌّشِٝ .  -
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 -وّب ٠ٍٟ : كزج القذم هي الٌاحٍح الفٌٍح الى ثالز اًْاع كوا ّذقسن هِاراخ

 ٚرشًّ :  اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ -1

 اٌـغـشٞ ٚاٌـزـؾـشن ثـبٌـىــشح .  -

 رـّـش٠ـش اٌـىـشح عـٛاء ثـبٌـمـذَ اٚ اٌـشأط .  -

 اٌـّـشاٚغـخ ) اٌّؾبٚسح ( ٚاٌـزـّـ٠ٛـٗ ٚاٌـخـذاع ثـبٌـىـشح .  -

 اٌـغـ١ـطـشح ػـٍـٝ اٌـىـشح .  -

 اٌـزـظـ٠ٛـت ػـٍـٝ اٌـّـشِـٝ ) اٌزٙذ٠ف ( عـٛاء وـبْ ثـبٌمـذَ أٚ اٌـشأط .  -

 ٚرشًّ :  اٌّٙبساد اٌذفبػ١خ -2

 اٌضؽٍمخ اٌخٍف١خ ( .  –اٌضؽٍمخ اٌغبٔج١خ  –ِـٙـبعـّـخ اٌـىـشح ) رشز١ذ اٌىشح  -

 اٌــٛصـــت  -

 اٌــزــٛلــف ٚاٌــذٚساْ .  -

 رــشــزــ١ــذ اٌــىــشح ثـبٌــشأط . -

 .ِٙبساد ؽبسط اٌّشِٝ -3

  -اٌٝ ِب ٠ٍٟ : ّقذ اذفق العذٌذ هي الخثزاء على اى االداء الوِاري تكزج القذم ٌٌقسن

 ركــل الـكــزج تـالـقـــذم  -1

 السٍـطـزج عـلـى الـكـزج  -2

 الجزي ّالرحزك تالكزج  -3

 ضـزب اّ ًـطـح الـكـزج تـالـزأس -4

 اع ّالـرـوـٌْـَ ) الوحاّرج ( الـخـذ -5

 الـوـِـاجـوـح  -6

 رهـٍـح الـرـوـاس  -7

 هـِـاراخ حـارس الـوـزهـى  -8

 


