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ذىجٍهاخ خاطح تعملٍح الرظحٍح

ٌشجى مه السٍذاخ والسادج األساذزج المكلفٍه ترظحٍح المىضىع االسرششاد تالرىجٍهاخ
اَذٍح:
-

االسرىاد إلى المسطشج المؤطشج لعملٍح الرظحٍح فً مخرلف مشاحلها.
إوجاص العملٍح على الىحى الزي ٌحقق مثذأي المىضىعٍح وذكافؤ الفشص.
اعرثاس عىاطش اإلجاتح أسضٍح ٌسرأوس تها فً ذقىٌم أداء المرششحٍه.
اسرحضاس خظىطٍح أداء المرششح والرعامل تالمشووح الالصمح مع إجاتاذه.
الحشص على ذفادي الرىقٍط اإلجمالً للمىضىع ،وذقذٌش األداء تحسة وصن كل عىظش مه
عىاطش الىضعٍح االخرثاسٌح ،كما هى مثثد فً سلم الرىقٍط ،وإثثاخ رلك فً وسقح
الرحشٌش.
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 IIعىاطش اإلجاتح وسلم الرىقٍط
الرقذٌمٌ .................................................................................................................................................................:
 استثاط فٍ انًقانح تظهىس انصذافح وانطثاػح ودشكاخ اإلصالح  /خصائص انًقانح :ودذج انًىضىع ،قصش انذجى ،وضىح األفكاس،صهىنح انهغح / ....أَىاع انًقانح :أدتيحَ،قذيح ،اجتًاػيح ،اقتصاديح ،صياصيح....
 فشضيح انقشاءج :إشاسج ػُىاٌ انُص إنى يضاس تطىس انشؼش انؼشتي.المىضىع:
أ .الفهمٌ .....................................................................................................................................................:
 ذحذٌذ فقشاخ الىض:
 إجًاع انذاسصيٍ ػهى ػذو وجىد تطىس يهذىظ في انشؼش انؼشتي يُز انؼصش انجاههي إنى انؼصش انؼثاصي. إصهاو شؼشاء انؼصش انؼثاصي في تجذيذ يضًىٌ انشؼش ،وتطىيش شكهه َضثيا. دوس شؼشاء انثؼث في إدياء انشؼش انقذيى. دػىج شؼشاء انذيىاٌ وانًهجش إنى جؼم انشؼش تؼثيشا ػٍ انُفش. ظهىس دشكح شؼشيح جذيذج تزػايح تذس شاكش انضياب (شؼش انتفؼيهح).ب .الرحلٍل:
القضاٌا2................................................................................................................................... :ن
 معجم الىضٌ ................................................................................................................................:

 أسالٍة
الحجاجٌ ..................................................................................................................................:
 اػتًذ انكاتة خطح دجاجيح تقىو ػهى: طشح انقضيح األصاس (ياليخ انتجذيذ في انشؼش انؼشتي).
 انثشهُح ػهى انقضيح انًطشودح.
 انتىصم تذجج وتشاهيٍ يثم :االصتشهاد تآساء انذاسصيٍ وانثادثيٍ  -ركش أصًاء تؼض انشؼشاء انزيٍ أصهًىا
في تجذيذ انشؼش انؼشتي  -اػتًاد انششح وانتفضيش وانضشد انتاسيخي وصيهح نإلقُاع.
 اػتًاد أصهىب انتىكيذ وانُفي.
 يالءيح انخصائص انًزكىسج نفٍ انًقانح.
ج .الرشكٍة :تجًيغ َتائج انتذهيم انًتىصم إنيها وانتذقق يٍ فشضيح انقشاءجٌ ..............................................................................
الخاذمح :إثثاخ اَتًاء انُص نفٍ انًقانح يٍ خالل:
 انتضهضم في طشح انًىضىع. -اػتًاد تصًيى يُهجي.

 -تضاطح انهغحٌ ........................................................................................................................................................

االيتذاٌ انىطُي انًىدذ نهثكانىسيا -انذوسج العادٌح  – 0202عىاطش اإلجاتح  -يادج :األدب -

NR41

الظفحح

3

3

