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انمزحهح انذراسُح 

 وانفصم
 انعىاصز األساسُح فٍ وشاط فزَق انصحح انمذرسُح وانجامعُح

 انفتزج انثالثُح
 انمكان

1 2 3 4 

 انخذماخ انتٍ تستهذف تالمُذ كم انسىىاخ وكم انمؤسساخ

 نكم انسىىاخ 
 و

 تكم انمؤسساخ

 ثبالػتًبد ػهى جزاراد خبصخمزاقثح حفظ انصحح وانسالمح . 
 انًؼفٍٍٍ أٔ غبنجً اإلػفبء يٍ دسٔط انتشثٍخ انجذٍَخ ٔفحص انًتششحٍٍ نهجًؼٍبد فحص انتالمُذ 

 .انشٌبظٍخ انًذسعٍخ ٔانجبيؼٍخ
 انتحشي انٕثبئً–اإلثؼبد انًذسعً - يشالجخ انغٍبثبد : انمزاقثح انىتائُح  
 رٔي انًشبكم انصحٍخ انًضيُخمتاتعح انتالمُذ وانطهثح . 
 نتفبدي اإلخفبق انًذسعًفحص انزاسثُه . 
 اإلصغاء واإلرشاد. 
 ٍيغ ألهًخ انًحبٔس حغت انٕظغ ٔعٍ انتاليٍزانتثقُف انصح . 

    

انمؤسساخ 
 انتزتىَح

 انخذماخ انذورَح وانمستهذفح نتالمُذ تعض انفصىل
ما قثم 

 انذراسح
 عىذ انتزسُم

 ٍثشٌبض األغفبل ٔانكتبتٍت ٔانًحبظٍ ٔاأللغبو انتحعٍشٌخ ثحعٕس نكم انمزسمُه انجذد فحص طث 
 .األٔنٍبء

 انمزكش انصحٍ    

 

مزحهح 

أونً 

تعهُم 

 أساسٍ

ـــ
نــ

و
أل
ا

 ي 

عىذ 
 انتسجُم

 انمزكش انصحٍ      ثحعٕس األٔنٍبء اػتًبدا ػهى انذفتش انصحً نهطفم ٔػهى ثطبلخ اإلسشبدادانفحص انطثٍ انمسثق 

عىذ 

 انذراسح

 ٍنتذاسن انتاليٍز انًتغٍجٍٍ أثُبء انفحص انًغجكفحص طث  
 ظذ انحًٍشاءانتهقُح ظذ انشهم ٔانحصجخ ٔانتذكُز تانتهقُح . 

    

 انمذرســــح

     . ظذ انخُبق ٔانكضاصانتذكُز تانتهقُح  انثاوُح

 انثانثح

 ٍنـ فحص طث : 
 .تمصً ػذو انتكٍف انذساعً أٔ ٔجٕد اظطشاثبد خصٕصٍخ نهتؼهى -
 .تمصً ٔيتبثؼخ ثؼط األيشاض انًضيُخ أٔ اإلػبلبد -
 .يتبثؼخ تطٕس انًُٕ انجذًَ ٔانزًُْ -

    

     . ظذ انشهم ٔانخُبق ٔانكضاص ٔانحصجخ ٔانحًٍشاءانتذكُز تانتهقُح  انسادسح
مزحهح ثاوُح 

 أساسٍ
 انساتعح أساسٍ

 ٍانًشاْمخ، انجهٕؽ، انغهٕكبد انًؼشظخ ألخطبس ) نًتبثؼخ انجهٕؽ ٔانتحبٔس حٕل ًَػ انؼٍش فحص طث
 .اػتًبدا ػهى ثطبلخ اإلسشبداد (صحٍخ

    
 انمذرســــح

 ثاوىٌ
 األونً

 ٍنـ فحص طث : 
اػتًبدا  (انًشاْمخ، انجهٕؽ، انغهٕكبد انًؼشظخ ألخطبس صحٍخ)يتبثؼخ انجهٕؽ ٔانتحبٔس حٕل ًَػ انؼٍش  -

 .ػهى ثطبلخ اإلسشبداد
 . اإللشاس انًغجك حٕل انتأْم نذسٔط انتشثٍخ انجذٍَخ فً انغُخ انُٓبئٍخ -

    

 انمعهــــذ

     . ظذ انخُبق ٔانكضاص ٔانشهمانتذكُز تانتهقُح  انثانثح

 عانـــٍ

  

 انسىح األونً

  ٍنهُبجحٍٍ انجذد فً ايتحبٌ انجكبنٕسٌبفحص طث . 
  ٍنتذاسن انطهجخ انًتغٍجٍٍفحص طث. 
  نهطهجخ غٍش انًمًٍٍٍ ثصفخ لبسح ثتَٕظانفحىصاخ وانتحانُم انطثُح 
 نطهجخ االختصبصبد انطجٍخ ٔشجّ انطجٍخ" ة" ظذ انتٓبة انكجذ انفٍشٔعً انتهقُح. 

    
 انمزكش انصحٍ

انمؤسساخ 

 انجامعُح

 كم انسىىاخ
 ًلجم إجشاء االيتحبَبد انُٓبئٍخ مطانة إنغاء انتسجُم ألسثاب صحُح إثذاء انشأي ف. 
  خالٌب اإلصغبء ٔاإلسشبد فً انًؤعغبد انجبيؼٍخ ٔانًجٍتبد: تٕفٍش خذيبد انصحخ اإلَجبثٍخ ٔانجُغٍخ 

انمؤسساخ     

 انجامعُح

 انتغطُح انصحُح نالمتحاواخ انىطىُح واألوشطح وانمثارَاخ انزَاضُح انمذرسُح وانجامعُح
 ايتحبٌ شٓبدح انجكبنٕسٌب- اختجبساد انتشثٍخ انجذٍَخ نهجكبنٕسٌب - ايتحبٌ شٓبدح ختى انتؼهٍى األعبعً - يُبظشح انغبدعخ أعبعً  : االمتحاواخ انىطىُح 
  انٕغٍُخ ٔاإللهًٍٍخ: األوشطح وانمثارَاخ انزَاضُح انمذرسُح وانجامعُح.  

 انمىاضُع انقارج نهتثقُف انصحٍ فٍ انىسط انتزتىٌ

 ما قثم انذراسح
  انغزاء انغهٍى ٔانًتٕاصٌ يغ أًٍْخ فطٕس انصجبح – انٕلبٌخ يٍ انحٕادث انًُضنٍخ – صحخ انفى ٔاألعُبٌ – انًبء ٔانجٍئخ –َظبفخ انجغى ٔانُٓذاو 

 .ٔانُٕٓض ثبنُشبغ انجذًَ

 مزحهح

أونً 

تعهُم 

 أساسٍ

 3-2-1سىىاخ 
 َفظ يٕاظٍغ يشحهخ يب لجم انذساعخ يغ إظبفخ يٕظٕع انٕلبٌخ يٍ حٕادث انطشلبد ٔانٕلبٌخ يٍ انؼُف. 

 سىىاخ 

4-5-6 

  انتذخٍٍ، انًخذساد، )انٕلبٌخ يٍ انغهٕكبد انًحفٕفخ ثبنًخبغش - َفظ انًٕاظٍغ انًشبس إنٍٓب أػالِ يغ إظبفخ يٕاظٍغ تششٍذ اعتٓالن األدٌٔخ
 . انٕلبٌخ يٍ األيشاض انحٍٕاٍَخ انًُشأ– (...انؼُف،

 مزحهح ثاوُح تعهُم أساسٍ
  انتذخٍٍ، انًخذساد، ) انٕلبٌخ يٍ انغهٕكبد انًحفٕفخ ثبنًخبغش –  تششٍذ اعتٓالن األدٌٔخ – (انجهٕؽ ٔانًشاْمخ)انصحخ انجُغٍخ ٔاإلَجبثٍخ

 . اإلعؼبفبد األٔنٍخ– (...انتغزٌخ انغهًٍخ ٔانًتٕاصَخ ، انُشبغ انجذًَ، ) انُٕٓض ثأًَبغ انؼٍش انغهٍى – (...انؼُف، حٕادث انطشلبد،

 .َفظ انًٕاظٍغ انخبصخ ثبنًشحهخ انثبٍَخ يٍ انتؼهٍى األعبعً يغ انتأكٍذ ػهى انصحخ اإلَجبثٍخ ٔانٕلبٌخ يٍ انغهٕكبد انًحفٕفخ ثبنًخبغش  ثاوـــــىٌ

 .َفظ انًٕاظٍغ انخبصخ ثبنثبَٕي يغ انتشجٍغ ػهى انتثمٍف انصحً ثٍٍ األتشاة داخم انًجٍتبد ٔاألحٍبء انجبيؼٍخ  عانــــــٍ

 خالَا مزافقـح انتهمُـــذ
ػهى انؼُبٌخ ٔيشافمخ انتهًٍز صحٍب َٔفغبٍَب ٔثٍذاغٕجٍب ٔاجتًبػٍب نهٕلبٌخ يٍ انغهٕكبد انًحفٕفخ  (اثتذائً ٔإػذادي ٔثبَٕي )تعمم خالَا مزافقح انتهمُذ تانىسط انمذرسٍ 

 ٔٔصاسح انتشثٍخ 5يُشٕس يشتشن ثٍٍ ٔصاسح انصحخ ػذد )ثبنًخبغش ٔانؼُف ٔاالَتحبس ٔيحبٔالد االَتحبس ٔاإلديبٌ ػهى انًخذساد ٔانصؼٕثبد انًذسعٍخ ٔاإلخفبق انًذسعً 
 (.2015 جبَفً 23 ثتبسٌخ 1 ٔٔصاسح انشؤٌٔ االجتًبػٍخ ػذد 6ػذد 

 :وتسهز عهً 
 .(...ٌشتشن فٍّ انطجٍت ٔاألخصبئً االجتًبػً ٔاألخصبئً انُفغبًَ ٔيُذٔة حًبٌخ انطفٕنخ،) ٔظغ ثشَبيج تذخم -
 .إػالو اإلغبس انتشثٕي ثًُغك انخهٍخ ٔاألػعبء انًًثهٍٍ نهجبٌ انجٌٕٓخ- 
 .اعتغالل دفتش تغجٍم ٔيتبثؼخ ٌطهغ ػهٍّ انًتذخهٍٍ يغ انحفبظ ػهى عشٌخ انًؼهٕيخ- 

 


