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 ٌٌصٌي اٌى االنجاس اٌعاًٌاطزائك ًاطاٌٍة تذرٌة 

 

 :ٕ٘حٌه ػذز ؽشجتك جعحع١س ٌٍطذس٠د ٚجعح١ٌد ٠ّىٓ جػطّحد٘ح ٌطط٠ٛش جالٔؿحص جٌؼحٌٟ ٟٚ٘ 
 

: طزٌمح اٌتذرٌة اٌّظتّز : أًال

 :ِفيٌِيا 

 جعطّشجس جٌكًّ جٌرذٟٔ ٌفطشز ؽ٠ٍٛس ِٓ جٌٛلص دْٚ أْ ٠طخٍٍٙح فطشجش سجقس ذ١ٕ١س ٟ٘ٚ.  

  ًا  .أدجا جٌلػد قًّ ضذس٠رٟ ضىْٛ  ذضٗ ِطٛعطس ٌٚفطشز ص١ِٕس أٚ ٌّغحفس ؽ٠ٍٛس ٔغر١ح

 :أىذافيا

: ٚضٙذف ٘زٖ جٌطش٠مس ئٌٝ

  (جٌطكًّ ذشىً ػحَ  )جالسضمحا ذّغطٜٛ جٌمذسز جٌٙٛجت١س. 

  ٠ٚظٙش رٌه  (ضكًّ جٌغشػس ، ضكًّ جٌمٛز ، ضكًّ جألدجا ذحألٌؼحخ  )جالسضمحا ذحٌطكًّ جٌخحص

جٌؿشٞ ٌّغحفس ِطٛعطس ٚؽ٠ٍٛس ، جٌغرحقس ، وشز جٌمذَ ، وشز ج١ٌذ، وشز جٌغٍس ،  )فٟ أٔشطس 

. (جٌٙٛوٟ

  جالسضمحا ذّغطٜٛ جٌكذ جأللظٝ العطٙلن جألٚوغؿ١ٓ ِٓ خلي ضشل١س ػًّ أؾٙضز ٚأػؼحا

 .جٌؿغُ جٌٛظ١ف١س

 :تشىًٍ اٌحًّ اٌّظتّز

    ٠ؼذ ِؼذي جٌٕرغ أفؼً ٚع١ٍس ٌطكذ٠ذ دسؾس جٌشذز فٟ ضذس٠رحش جٌكًّ جٌّغطّش ٚضغطخذَ 

ٌٚض٠حدز . ٚذذْٚ فٛجطً ص١ِٕس ٌٍشجقس (د/180ْ- 130)جٌطّحس٠ٓ جٌطٟ ضغّف ذٛطٛي جٌٕرغ ِٓ 

:  خظٛط١س ٚفحػ١ٍس ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطذس٠د فمذ أِىٓ ضمغ١ّٗ ٌؼذز أعح١ٌد ِطٕٛػس ٟ٘

: أطاٌٍة طزٌمح اٌتذرٌة اٌّظتّز 

%(  80- 60)اٌتذرٌة اٌّظتّز ِنخفض اٌشذج  -1

ٚ٘ٛ جألعٍٛخ  (و48ُ)       ض١ّض ضذس٠رحضٗ ذحالعطّشجس ٌفطشجش ِٚغحفحش ؽ٠ٍٛس ؾذج ضظً ئٌٝ 

.  جٌّٕحعد فٟ ذذج٠س فطشجش جإلػذجد جٌؼحَ أٚ جٌكحالش جٌظك١س جٌخحطس

ٌىً و١ٍِٛطش ٚجقذ أٚ ذّؼذي ٔرغ ال٠طؿحٚص  ( د8-7)ذّؼذي  ( و8ُ)ؾشٞ ِغطّش ٌّغحفس : ِػحي

.  (د/160ْ)

%(  90-80)اٌتذرٌة اٌّظتّز ِزتفع اٌشذج  -2

   ض١ّض ضذس٠رحضٗ ذحالعطّشجس فٟ أدجا جٌكًّ ذّؼذي عش٠غ ٔغر١ح ٚضىْٛ ضذس٠رحضٗ ألشخ ِح ضىْٛ 

ٚ٘ٛ أعٍٛخ جِػً ٌطذس٠د جٌطكًّ فٟ جالسوحع جٌّطٛعطس فٟ ذذج٠س فطشجش جإلػذجد , ٌٍّٕحفغس

. جٌخحص 

. (د/170ْ)ٌىً و١ٍٛ ِطش ٚجقذ أٚ ذّؼذي ٔرغ  ( د5-3) وُ ذّؼذي 8ؾشٞ ِغطّش : ِػحي 

: اٌتذرٌة اٌّظتّز تتناًب اٌخطٌج  -3

ئغٕحا  (ذط١ثس– عش٠ؼس )      ٠ٚؼطّذ ٘زج جألعٍٛخ جٌطذس٠رٟ ذطٕحٚخ جٌخطٛز ذطغ١ش عشػس جٌؿشٞ 

.  جألدجا جٌّغطّش ٌفطشز ؽ٠ٍٛس

ٔط١ؿس ٌٍؼًّ فٟ ظشٚف جٌذ٠ٓ ,    ٚ٘زج جألعٍٛخ ٠كغٓ جٌمذسز جٌٙٛجت١س ٚجٌل٘ٛجت١س أ٠ؼح

جالٚوغؿ١ٕٟ أغٕحا جٌؿشٞ  ٌّغحفحش لظ١شز ٚجالػطّحد ػٍٝ جٌطؼ٠ٛغ خلي ؾشٞ جٌّغحفس جٌط٠ٍٛس 

. جٌطح١ٌس 

   ٠ٚؼذ ٘زج جألعٍٛخ ِٕحعد ٌش٠حػس جٌّغحفحش جٌط٠ٍٛس ٚجٌّطٛعطس ٚضذس٠د فطشجش جإلػذجد جٌؼحَ 

. ٚجٌخحص فٟ جألٌؼحخ جٌؿّحػ١س 

:  وُ ِٚمغّس وحألض3ٟجٌؿشٞ جٌّغطّش ٌّغحفس : ِػحي 

  د /150ْ- 130وُ ذّؼذي ٔرغ ٠ظً 1جٌؿشٞ ٌّغحفس

  د /180ْئٌٝ ِٓ - 160وُ ذّؼذي ٔرغ 0،5جٌؿشٞ ٌّغحفس

  د /150ْ- 130وُ ذّؼذي ٔرغ 1خفغ  ذز جٌؿشٞ ٌّغحفس
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  د /150ْوُ ذّؼذي جورش 0،5ِٓسفغ ِؼذي جٌؿشٞ ٌّغحفس

 

:  اٌتذرٌة اٌّظتّز تاٌظزعاخ اٌّتنٌعح -4

جٌؿشٞ جٌغش٠غ  )     ٠ط١ّض ٘زج جألعٍٛخ ذحعطّشجس جألدجا جٌّططحٌٟ ٌٕفظ جٌّغحفس ذغشػحش ِطٕٛػس 

ٚ٘ىزج  ٠ىشس جألدجا قطٝ جٌطؼد ذذْٚ فطشجش سجقس ٠ٚؼذ ٘زج جألعٍٛخ  (جٌّشٟ – جٌٙشٌٚس – 

جألِػً فٟ ضذس٠د ضكًّ جٌّغحفحش جٌّطٛعطس ٠ٚطٕحعد ِغ ِططٍرحش جألٌؼحخ جٌؿّحػ١س فٟ فطشز 

: َ ِمغّس وحألض180ِٟٚػحي رٌه ِغحفس , جإلػذجد جٌخحص

  ذغشػس ػح١ٌس60ػذٚ ِغحفس َ .

  60َ٘شٌٚٗ ِغحفس. 

  ِشجش10َ ٠ٚىشس ٘زج 60ِشٟ ِغحفس . 

: اٌتذرٌة اٌّظتّز تاٌيزًٌح- 5

   ٠ٚط١ّض ٘زج جألعٍٛخ ذحٌؿشٞ جٌّغطّش ٚجٌرطٟا أٚ جٌخف١ف ٌّغحفحش ؽ٠ٍٛس ٠ٚطٕحعد ٘زج جٌٕٛع 

ٌٚغشع جٌّكحفظس ػٍٝ جٌظكس ٚػًّ جٌؿٙحص جٌذٚسٞ جٌطٕفغٟ , ِٓ جٌطذس٠د ِغ ورحس جٌغٓ 

: ٠ٚؿد ػٍٝ جٌّذسخ أْ ٠شجػٟ 

.  أْ ٠ىْٛ جٌطمذَ أٚ جٌطذسؼ ذخطٛز جٌؿشٞ فمؾ - أ

 . ِشجش فٟ جألعرٛع3أْ ٠ّحسط  - خ

 . وُ ضمش٠رح6،5-3ضطشجٚـ ِغحفس جٌؿشٞ فٟ وً ٚقذز ِحذ١ٓ  - ش

.  د50د ٠ّٚىٓ أْ ٠ظً قطٝ 20- 14جٌؿشٞ جٌرطٟا ٌفطشز ضطشجٚـ ِح ذ١ٓ : ِٚػحي رٌه

 

. طزٌمح اٌتذرٌة اٌفتزي : حانٍاً 

: ِفيٌِيا

 جر ٠إغش ػٍٝ ,    ضٕغد وٍّس فطشٞ ئٌٝ فطشز جٌشجقس جٌر١ٕ١س ذ١ٓ وً ضذس٠د ٚجٌطذس٠د جٌزٞ ١ٍ٠ٗ

جٌمذسز جٌٙٛجت١س ٚجٌل٘ٛجت١س ٚ٘ٛ ذزٌه ٠غُٙ فٟ أقذجظ ػ١ٍّس جٌطى١ف ذطأغ١شٖ جٌفؼحي ِٓ خلي 

. جٌطكىُ فٟ ِطغ١شجضٗ فٟ ؾ١ّغ جألٔشطس جٌش٠حػ١س 

  ضؼذ ؽش٠مس جٌطذس٠د جٌفطشٞ ِٓ أوػش جٌطشجتك  ١ٛػح فٟ جٌطذس٠د جٌش٠حػٟ ذحٌٕغرس ٌألٌؼحخ 

.  جٌفشل١س ٚجٌفشد٠س

:  ٌزج ٠ّىٓ أْ ٔؼشف جٌطذس٠د جٌفطشٞ ذأٔٗ 

 ٛ٘  ٓئقذٜ جٌطشجتك جٌشت١غس جٌطٟ ضؼًّ ػٍٝ سفغ جٌىفحاز جٌرذ١ٔس ِؼطّذز ػٍٝ ِرذأ جٌطى١ف ذ١

. فطشجش جٌؼًّ ٚجٌشجقس جٌغ١ش وحٍِس 

 ٛ٘ٚضطكذد ,  عٍغٍس ِٓ ضىشجس فطشجش جٌطّش٠ٓ ذ١ٓ وً ضىشجس ٚأخش فٛجطً ص١ِٕس ٌٍشجقس

. فطشجش جٌشجقس ؽرمح الضؿحٖ ٘ذف جٌطذس٠د

  ٛ٘ ِٓ ٔظحَ ِٓ جٌؼًّ جٌرذٟٔ ٠ٙذف ئٌٝ ضكم١ك دسؾس ِٓ جٌطى١ف ِٓ خلي فطشجش ِطىشسز

. جٌؿٙذ ذ١ٕٙح فطشجش العطؼحدز جٌشفحا

  ٔظحَ ضذس٠رٟ ٠ط١ّض ذحٌطرحدي جٌّططحٌٟ ذ١ٓ جٌؿٙذ ٚجٌشجقس ٛ٘. 

: أىذافيا 

: ٚضٙذف ٘زٖ جٌطش٠مس ئٌٝ

  (جٌغشػس ٚجٌطكًّ جٌمٛز)ض١ّٕس ٚضط٠ٛش ػٕحطش ج١ٌٍحلس جٌرذ١ٔس جألعحع١س. 

  جٌمٛز ج١ٌّّضز ذحٌغشػس ، ضكًّ جٌمٛز ، ضكًّ )ض١ّٕس ٚضط٠ٛش جٌؼٕحطش جٌرذ١ٔس جٌّشورس

 .(جٌغشػس

 ض١ّٕس ٚضط٠ٛش جٌمذسز جٌٙٛجت١س ٚجٌل٘ٛجت١س. 

:  تشىًٍ حًّ اٌتذرٌة اٌفتزي

:    ٠ططٍد جٌطشى١ً جٌؿ١ذ ٌٍكًّ جٌفطشٞ ضكذ٠ذ ِغرك ٌٍّطغ١شجش ج٢ض١س 
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. ٔٛع جٌفؼح١ٌس جٌش٠حػ١س ٚؽر١ؼطٙح- 1

. ٔظحَ جٌطحلس جٌؼحًِ فٟ ضٍه جٌفؼح١ٌس - 2

. جٌّشقٍس جٌطذس٠ر١س جٌطٟ ٠ّش ذٙح جٌلػد - 3

. جٌٙذف ِٓ جٌطذس٠د - 4

. ِؼذي أٚ ِغحفس جٌطّش٠ٓ- 5

.  ذز جٌطّش٠ٓ- 6

. ػذد ضىشجس جٌطّش٠ٓ- 7

. ػذد جٌّؿّٛػحش - 8

. ؽٛي فطشز جٌشجقس-  9

. ٔٛػ١س جٌٕشحؽ خلي فطشز جٌشجقس- 10

.  ػذد ِشجش جٌطذس٠د جألعرٛػ١س-11

جٌّٕخفغ أٚ جٌّشضفغ  )   ِٚٓ خلي جٌطكىُ فٟ جٌّطغ١شجش ٠غطط١غ جٌّذسخ ضٛؾ١ٗ جٌكًّ جٌفطشٞ

٘ٛجتٟ ) ؽرمح الضؿحٖ  جٌط١ّٕس  (%95-60)ئر ضطشجٚـ  ذضٗ ِح ذ١ٓ جٌكًّ جٌّطٛعؾ ئٌٝ جأللظٝ  (

. (أٚ ال٘ٛجتٟ 

ٚ٘زج % 100   ٕٚ٘حٌه ذؼغ ج٢سجا ضٛؾٗ ذؼذَ ٚطٛي جٌطذس٠د جٌفطشٞ ئٌٝ جٌشذز جٌمظٜٛ 

ألٔٗ ػٕذ ضذس٠د عشػس جالعطؿحذس جٌكشو١س  أٚ عشػس جألدجا جٌّٙحسٞ , جٌّفَٙٛ غ١ش طك١ف 

أٞ جألدجا ذألظٝ ِح٠ّىٓ ٕٚ٘ح ٠ؿد أْ ضظً , ٠ططٍد رٌه  ذز ػح١ٌس, ذطش٠مس جٌطذس٠د جٌفطشٞ

% . 100جٌشذز 

٠ٚؼذ ,   ٚػٍٝ رٌه ٠طكذد ػذد ِشجش جٌطىشجس ٚػذد جٌّؿّٛػحش ٚػذد ِشجش جٌطذس٠د جألعرٛػ١س

ِؼذي جٌٕرغ أفؼً ٚع١ٍس ٌطكذ٠ذ جٌطّش٠ٓ ٚخحطس فٟ ضذس٠د جٌؿشٞ ٚجٌغرحقس ، ٚضخطٍف ؽر١ؼس 

. ٚؽٛي فطشز جٌشجقس ؽرمح ٌٍٙذف ِٕٙح

ذ١ٓ  (د/ 120ْ)ذ١ٓ جٌطىشجسجش  ٚ (د/ 140ْ-120)  ٠ٚطُ ضكذ٠ذ٘ح ذٛطٛي جٌٕرغ ِٓ 

 145-130)جٌّؿّٛػحش ٚغحٌرح ِح ضىْٛ جٌشجقس ج٠ؿحذ١س ٚذّغطٜٛ ِٓ جٌشذز ٠ظً ذحٌٕرغ ِٓ 

 .ِٓ ألظٝ ِؼذي ِٓ ػشذحش جٌمٍد ٌغشػس جعطؼحدز جٌشفحا  (د /ْ

 

. ألظاَ اٌتذرٌة اٌفتزي 

: ضٙذف ٘زٖ جٌطش٠مس ئٌٝ : اٌتذرٌة اٌفتزي اٌّنخفض اٌشذج- 1

. ض١ّٕس جٌّطحٌٚس جٌؼحِس ٚجٌّطحٌٚس جٌخحطس- 

ض١ّٕس ػًّ جٌؿٙحص١٠ٓ جٌذٚسٞ ٚجٌطٕفغٟ ٚرٌه ِٓ خلي ضكغ١ٓ جٌغؼس جٌك٠ٛ١س ٌٍشتط١ٓ ٚعؼس - 

. جٌمٍد

. ص٠حدز لذسز جٌذَ ػٍٝ قًّ جٌّض٠ذ ِٓ جألٚوغؿ١ٓ- 

ضإدٞ ئٌٝ ض١ّٕس لذسز جٌفشد ػٍٝ جٌطى١١ف ٌٍّؿٙٛد جٌرذٟٔ جٌّرزٚي جٌزٞ ٠إدٞ ئٌٝ ضأخ١ش ظٙٛس - 

جٌطؼد  

ِٓ ألظٝ % 80-60   ٚضط١ّض ٘زٖ جٌطش٠مس ذحٌشذز جٌّطٛعطس، ئر ضظً فٟ ضّش٠ٕحش جٌؿشٞ ِٓ 

ِغطٜٛ ٌٍفشد، ٚضظً فٟ ضّش٠ٕحش جٌمٛز عٛجا ذحعطخذجَ جإلغمحي جإلػحف١س أٚ ذحعطخذجَ غمً ٚصْ 

 . ِٓ ألظٝ ِغطٜٛ ٌٍفشد% 60-50جٌؿغُ ِٓ 

: ضٙذف ٘زٖ جٌطش٠مس ئٌٝ  :اٌتذرٌة اٌفتزي اٌّزتفع اٌشذج- 2

ض١ّٕس ػذد ِٓ جٌظفحش جٌرذ١ٔس ِٕٙح جٌطكًّ جٌخحص، ٚجٌطكًّ جٌل٘ٛجتٟ، ٚجٌغشػس، ٚجٌمٛز - 

. ج١ٌّّضز ذحٌغشػس، ٚجٌمٛز جٌمظٜٛ
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. ضغُٙ فٟ ضكغ١ٓ وفحاز ئٔطحؼ جٌطحلس ٌٍٕظحَ جٌل٘ٛجتٟ ضكص ظشٚف ٔمض جألٚوغؿ١ٓ- 

ِٓ ألظٝ % 95-80ِٓ .   ٚضط١ّض ٘زٖ جٌطش٠مس ذحٌشذز جٌّشضفؼس، ئر ضظً فٟ ضّش٠ٕحش جٌؿشٞ 

ِٓ ألظٝ ِغطٜٛ % 75ِغطٜٛ ٌٍفشد، ٚضظً فٟ ضّش٠ٕحش جٌمٛز  ذحعطخذجَ جإلغمحي جٌؼحف١س ئٌٝ 

. ٌٍفشد

  . طزٌمح اٌتذرٌة اٌتىزاري: حاٌخا 

: ِفيٌِيا

 ضؼذ ؽش٠مس جالػحدجش أٚ جٌطىشجسجش ِٓ جٌطشجتك جٌٙحِس ٚجألعحع١س فٟ ضذس٠د جٌفؼح١ٌحش 

. ٚجٌظفحش جٌطٟ ضؼطّذ ػٍٝ جٌطحلس جٌل٘ٛجت١س

ٚض١ّض ذحٌّمحِٚس أٚ جٌغشػس جٌؼح١ٌس ,  ٚضىْٛ  ذز جٌكًّ ػح١ٌس ٚضىشجس ذغ١ؾ ٚسجقس ذ١ٕ١س ؽ٠ٍٛس 

. ٌٍطّش٠ٓ

: أىذافيا

: ٠ٚٙذف ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطذس٠د ئٌٝ

ضط٠ٛش جٌغشػس جالٔطمح١ٌس ٚجٌمٛز جٌمظٜٛ ٚجٌمٛز ج١ٌّّضز ذحٌغشػس ٚضكًّ جٌغشػس ٌّغحفحش  -1

. ِطٛعطس ٚلظ١شز 

. ضغُٙ فٟ سفغ وفحاز أٔطحؼ جٌطحلس ذحٌٕظحَ جٌل٘ٛجتٟ  -2

 .ضكغ١ٓ ئغحسز جٌؿٙحص جٌؼظرٟ جٌّشوضٞ -3

:  تشىًٍ حًّ اٌتذرٌة اٌتىزاري

  ٓذشىً ػحَ % 100-80ضطشجٚـ  ذز جألدجا جٌؼح١ٌس  ِحذ١ 

  ِٓ ْٛضىشجس6-1جٌطىشجسجش ضى . 

  جٌشجقحش ؽ٠ٍٛس ٔغر١ح. 

 (ضّش٠ٕحش لٛز أٚ ضّش٠ٕحش ؾشٞ )ٚ٘زج ٠خطٍف قغد ٔٛػ١س جألدجا 

 3-1 غح١ٔس أٚ ِٓ 6-2ٚصِٓ جألدجا لظ١ش ؾذج ٠طشجٚـ ِٓ  % 100-90 ذز ضّش٠ٕحش جٌمٛز  -

 . دل١مس4-3ضىشجس ٚفطشجش جٌشجقس 

ٚجٌضِٓ جٌّطٛعؾ ٠غطّش 120 غح ئٌٝ 15أِح صِٓ جألدجا فٟ جٌؿشٞ ٠طشجٚـ ذ١ٓ جٌضِٓ جٌمظ١ش -

 ٚجٌشجقس 6-3ٚػذد جٌطىشجسجش ِٓ , د15 د ج8ٌٝٚصِٓ جألدجا جٌط٠ًٛ ِٓ,  د8غح ج120ٌِٝٓ

  . د6-45ِٓ
 . دل١مس7-6 ِشز ٚفطشجش جٌشجقس4-3غح ٠ىشس 130َِٓ فٟ ص600ِٓػذٚ:   ِػحي

 

 :اٌتذرٌة اٌذائزي: راتعا

: ِفيٌِو 

 ٖ ق جٌطذس٠د جب ًّ ػٍٝ ؽش٠مس أٚ أوػش ِٓ ؽشٌٍٞطذس٠د ٠ّىٓ أْ  ضٕظ١ّٟٚ جعٍٛخ

ًا وحٌطذس٠د جٌّغطّشجٚجٌفطشٞ .  جٚ جٌطىشجسٞجألعحع١س جٌّزوٛسز عحذمح

  ٓضطأٌف ِٓ ػذز ِكطحش ق١ع ٠ؿد ػٍٝ جٌش٠حػٟ أْ ٠ٕفز ضّحس٠ٓ ِؼ١ٕس ذطغٍغً ِؼ١ ,

٠ؼّٓ ضشض١د ٘زٖ جٌطّحس٠ٓ أْ ضؼًّ فٟ وً ِكطس ػؼلش ِخطٍفس ػٕٙح فٟ جٌّكطط١ٓ 

 , (ظٙش, ذطٓ, وطف١ٓ, رسجػ١ٓ, سؾ١ٍٓ)جٌغحذمس ٚجٌطح١ٌس 

 

:   أىذافو

: ئٌٝج جالعٍٛخ ٘ذف ٘زٞٚ

 .ض١ّٕس جٌؼؼٍس ٚضكغ١ٓ ِمذسضٙح جٌٛظ١ف١س .1
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 .جاللطظحد ذحٌؿٙذ ذحألدجا ٚجٌطأغ١ش .2

 .ص٠حدز ِرذأ جٌكًّ .3

 .ض١ّٕس جٌظفحش جٌرذ١ٔس جٌّشورس ضكًّ جٌمٛز ٚجٌمذسز  .4

 .ضكغ١ٓ ِغطٜٛ جالعطؼذجد جٌشخظٟ ٌٍطكًّ جٌؼغٛؽ  .5

 .٠كمك جٌطش٠ٛك ٚجإلغحسز ٚجٌطغ١١ش .6

 .٠كغٓ جٌغّحش جٌخٍم١س ٚجإلدجس٠س .7

 :تشىًٍ حًّ تذرٌة اٌذائزي

  ِٓكطس15-6ػذد جٌّكطحش ِح ذ١  .

 ٓ٠كذد ٌىً ضّش٠ٓ ػذد ِشجش جٌطىشجس أٚ صِٓ جٌطّش٠. 

  ِٓؼشفس جٌكذ جأللظٝ ٌٍطىشجس ٌىً ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ جٌطّش٠. 

  ٠ىشس ذشٔحِؽ جٌذجتشز ػحدز أوػش ِٓ ِشز ٚجقذز. 

  ًا ٌٕٛع ِؼ١ٓ ِٓ أٔٛجع جٌش٠حػس فطؼحدي جٌّذز جٌّكذدز ٌطٕف١ز جرج وحْ جٌطذس٠د جٌذجتشٞ خحطح

 .ذشٔحِؽ جٌذجتشز ػحدز ِذز دٚجَ جٌّرحسجز

 ضمغ١ُ جٌلػر١ٓ ػٍٝ جٌّكطحش. 

 سجقس ذ١ٕ١س ذ١ٓ ضّش٠ٓ ٚأخش أٚ ذذْٚ سجقس . 

  ٜجٌّغطّش) ٠ّىٓ ضشى١ً جٌطذس٠د جٌذجتشٞ ذحعطخذجَ أٞ ؽش٠مس ِٓ ؽشجتك جٌطذس٠د جألخش –

 .(جٌطىشجسٞ– جٌفطشٞ

 ٠ّىٓ جعطخذجَ جٌطذسؼ ٚجٌطّٛؼ . 

 :االطاٌٍة اٌتذرٌثٍح 
:  ٟ٘ٞعٍٛخ جٌطذس٠دجالضٙح فٟ جخط١حس جِٚٓ جُ٘ جٌٕمحؽ جٌطٟ ٠ؿد ِشجع

 .جْ ضطٕحعد ِغ ِغطٜٛ جٌكحٌس جٌطذس٠ر١س ٌٍفشد  -1

 .ضٛػغ ػٍٝ جعحط خظحتض ِٚططٍرحش جٌٕشحؽ جٌش٠حػٟ  -2

 .جْ ضكمك جٌغشع جٌّرح ش ِٓ جٌٛقذٖ جٌطذس٠ر١س  -3

 : أطٌٍب تذرٌثاخ اٌّحطاخ: اًال

٘ٛ أعٍٛخ ِٓ أعح١ٌد جٌطذس٠د جٌٙحِس ٚرجش جألغش جٌفؼحي ػٍٝ جإلسضمحا ذّغطٜٛ   

جٌلػد ٠ّٚىٓ فٟ ٘زٖ جٌطش٠مس أْ ضىْٛ جٌطّش٠ٕحش ذذ١ٔس أٚ ِٙحس٠س أٚ ضىْٛ 

 )ذذ١ٔس ِٙحس٠س ، ذششؽ أْ ضكطٛٞ ػٍٝ ضّش٠ٕحش ٌؿ١ّغ جٌّؿّٛػحش جٌؼؼ١ٍس 

ئر وحٔص جٌطّش٠ٕحش  (ػؼلش جٌشؾ١ٍٓ ، ػؼلش جٌؿزع ، ػؼلش جٌزسجػ١ٓ 

ذذ١ٔس ، أِح ئرج وحٔص جٌطّش٠ٕحش ِٙحس٠س ف١ؿد أْ ضكطٛٞ جٌّكطحش ػٍٝ ضّش٠ٕحش 

 .ضّٕٟ ِخطٍف جٌّٙحسجش ١ٌٚغص ِٙحسز ٚجقذز
 ِح ٠ؿد ِشجػحضٗ ػٕذ جعطخذجَ ضذس٠د جٌّكطحش ؟

٠ؿد أْ ضٕظُ جٌطّش٠ٕحش فٟ ضذس٠د جٌّكطحش ذك١ع ضخطحس جٌطّش٠ٕحش جٌّطٍٛذس 

ٚضٛػغ فٟ أِحوٓ لش٠رس ِٓ ذؼغ ٘ح ذك١ع ٠ٕطمً جٌلػد ِٓ ِكطس جٌٝ أخشٜ 

ذغشػس ٠ٚمَٛ جٌلػد ذأدجا جٌطّش٠ٓ قطٝ ٠ظً جٌٝ جٌطؼد غُ ٠أخز فطشز سجقس 

ًا غُ  ئ٠ؿحذ١س ٠إدٞ ف١ٙح ضّش٠ٓ ِشٚٔس ٌّذز ص١ِٕس ٠ظً ف١ٙح جٌٝ جٌشجقس جٌطحِس ضمش٠رح

 .٠ٕطمً جٌٝ جٌّكطس جٌػح١ٔس غُ جٌػحٌػس ٚ٘ىزج قطٝ ٠ٕطٟٙ ِٓ وً جٌّكطحش
. ٚ٘زج جالعٍٛخ ٠خطٍف ػٓ جعٍٛخ جٌطذس٠د جٌذجتشٞ فٟ ضشً جٌكًّ
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 :االطٌٍب اٌتذرٌثً اٌثالٌٌِتزن:حانٍا

ضكغ١ٓ جٌؼللس ٚ ضط٠ٛش جٌمذسز جٌؼؼ١ٍس ٚجالٔفؿحس٠س ، جٌٟٝ٘  ضذس٠رحش جٌمفض ٚجٌكؿً جٌطٟ ضإدٜ 

 . ذ١ٓ جٌمٛز جٌمظٜٛ ٚجٌمٛز جالٔفؿحس٠س

جالٔمرحػحش جٌؼؼ١ٍس جٌم٠ٛس جٌٕحضؿس ػٓ جالٔمرحػحش  جٌلِشوض٠س جٌغش٠ؼس ضطرؼٙح جٔمرحػحش ٟٚ٘  

ذؼذ أْ ٠كذظ ٌٙح جٔمرحع ال  (جٌؼؼٍس ضمظش  )جر ػٕذِح ٠كذظ جالٔمرحع جٌّشوضٞ .  جٌّشوض٠س

 .فاْ جٌمٛز جٌٕحضؿس ِّىٓ أْ ضض٠ذ ذشىً فؼحي (جٌؼؼٍس ضطٛي )ِشوضٞ 

 .ٟٚ٘ جٌّكٛس جألعحعٟ ٌطذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن (جٌطمظ١ش – دٚسز جٌطط٠ًٛ  )٘زٖ جٌؼ١ٍّس ضغّٝ 

جر جْ  جٌمٛز , ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطّش٠ٕحش رٚ  ذز ػح١ٌس ٠ؿد أْ ٠طرك ذؼذ فطشز ئػذجد ِٕحعرس- 

ٚجٌؼغؾ جألػٍٝ ِٓ جٌّؼطحد ٚجٌطٟ ٠طؼشع ٌٙح جٌؿغُ خلي أدجا ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ٠ؼغ 

. ج١ٌٙىٍٟ جٌؼؼٍٟ فٟ ألظٝ قحٌس ضأ٘د 

 أِح ,جٌطشدد ٠ؿد أْ ٠طُ جٌرذا ذٙح أٚال, جٌمفض , ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن جٌرغ١طس ِػً جٌكؿً - 

أٚ جٌمفض جٌؼ١ّك ٠ؿد أْ ٠طُ , جٌطذس٠رحش جٌطٟ ضططٍد ؾٙذ أػٍٝ ِػً جٌمفض ذمذَ ٚجقذز ِٓ جٌكشوس 

ًا ألدجتٙح ًا ضّحِح  .جٌرذا ذٙح ػٕذِح ٠ىْٛ جٌلػد ١ِٙثح

  .٠ؿد ػٍٝ جٌلػد جؾشجا جإلقّحا جٌؿ١ذ لرً جٌرذا ذطذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن- 

, ٠غطؼًّ جعٍٛخ ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ذطش٠مس جٌطذس٠د جٌفطشٞ ذٕٛػ١س ٚجٌّغطّش ٚجٌطىشجسٞ - 

 .ٌطش٠مس جٌّغطؼٍّسجًِ ٌٗ ٚفك ـٌزج ٠ىْٛ ضشى١ً جي

 ضؿٕد جألعطف جإلعّٕط١س  ِغجٌطذس٠رحش جٌمفض ضغطؼًّ جألعطف جٌطش٠س ِػً جٌؼشد أٚ جٌّطحؽ١س- 

. ذغرد ػذَ جقطٛجتٙح ػٍٝ جٌّطحؽ١س أٚ ج١ٌٍٛٔس

 . جخط١حس جٌكزجا جٌّٕحعد جٌّطٛجصْ ٚجٌزٞ ٠غطط١غ جِطظحص ؾضا ذغ١ؾ ِٓ جٌطحلس ػٕذ جٌطظحدَ- 

 : تذرٌثاخ تاألحماي: حاٌخا
   منذ أكثر من أربعٌن عاما كان المفهوم السائد أن التدرٌب باألثمال ٌعوق حركات الالعبٌن 
وٌؤثر على طول العضالت تأثٌراً سلبٌا ، وٌجبره على تأدٌة الحركات المطلوبة منة بطرٌمة 

وأصبح التدرٌب باألثمال هو الطرٌمة , غٌر صحٌحة وال دلٌمة وال متزنة ، ثم تغٌر المفهوم 
المثلى فً تطوٌر عنصر الموة العضلٌة ، وبخاصة الموة المصوى وبنسب متفاوتة من حٌث 

. ترتٌب أهمٌة هذا النوع من الموة لكل لعبة على حدة
   أن  التدرٌب باألثمال ٌشتمل على األشكال المختلفة من تمرٌنات المماومة المتغٌرة والتً 

ٌطبك باألثمال الحرة أو أجهزة األثمال التً تستخدم مماومة خارجٌة تزٌد من المدرات الوظٌفٌة 
 .للعضالت

  :تكمن اهمية تدريب االثقال في 
 . تحمك لممارسٌها الموام الجٌد والتكوٌن المتناسك - 
 . وسٌلة رئٌسٌة للعالج الطبٌعً والولاٌة من التشوهات الموامٌة- 
 . أسلوب هام لرفع كفاءة األجهزة الحٌوٌة للفرد- 
تؤدي الى اكتساب الفرد اللٌالة البدنٌة والحركٌة - 
 . وسٌلة أساسٌة لتنمٌة الموة العضلٌة بأنواعها .- 
 احدى وسائل التموٌم والمٌاس فً المجال الرٌاضً- 
 . تراعً الفروق الفردٌة بٌن الرٌاضٌٌن -
 . تحتاج الى مهارات مبسطة لألداء الحركً- 
 . تكسب ممارسٌها سمات نفسٌة كالثمة بالنفس والعزٌمة- 
 سهولة التحكم فً المماومات -
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 :تشكيل الحمل التدريبي لها 
ٌراعى فً تدرٌبات األثمال مرتفعة الشدة ان ٌكون زمن االداء لصٌرة وتكرارات للٌلة وفماً - 

لمدرة كل العب ، على أن تكون هنان فترة راحة بٌن تكرار المجموعات تعود فٌها ضربات 
 . د/ن120الملب الى الحالة االستشفائٌة لالعب 

ٌجب أن ٌستمر التدرٌب لفترة مناسبة حتى ٌمكن االستفادة منة أما إذا كان التدرٌب متمطعاً - 
فإن فائدته تنعدم ، وٌمكن أن ٌعطى التدرٌب باألثمال بطرٌمة االستمرار فً األداء حتى الوصول 

 . الى التعب
 

.  اطٌٍب اٌتذرٌة اٌّزوة:راتعا
 ٚرٌه ذٙذف  ذشىً ِططحذغِغ ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشنجالغمحي ضذس٠رحش   جٌطذس٠د جٌّشود ٠ؼٕٟ ِضؼ

جٌٛقذز  أٞ أدجا ضذس٠رحش جألغمحي ِغ ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن فٟ ٔفظ, جٌكظٛي ػٍٝ ٔطحتؽ أفؼً

جألغمحي ، ذً ٠طُ  جٌطذس٠ر١س، ٚال ٠طُ جعطخذجَ ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ذٙذف جإلقّحا ٌطذس٠رحش

جألغمحي، ٚ٘زج ِح ٠طٍك  جعطخذجِٙح ذ١ٓ ِؿّٛػحش جألغمحي أٚ وؿضا ست١غٟ دجخً ضذس٠د ِؿّٛػس

 . أفؼً ٔطحتؽ ٌطذس٠رُٙ ػ١ٍٗ جٌطذس٠د جٌّشود ِٚٓ خلٌٗ ٠غطط١غ جٌش٠حػ١١ٓ جٌكظٛي ػٍٝ

ضٙذف فٟ جٌٕٙح٠س ئٌٝ ضكغ١ٓ  أٔٙح ؽش٠مس ضغطخذَ جٌّمحِٚحش جٌػم١ٍس ٚجٌخف١فس ذطش٠مس ِطرح٠ٕس ، - 

 .جٌمذسز جٌؼؼ١ٍس

٠ّٚىٓ جْ ضىْٛ ضذس٠رحش ,  ٘ٝ علعً ضذس٠ر١س ذشىً ضطحذؼٟ ذٙذف ضكغ١ٓ طفس ذذ١ٔس ٚجقذز- 

ٔفظ جٌّؿّٛػس جٌطذس٠ر١س ػٍٝ أْ ضطشحذٗ  أغمحي ذشذز ػح١ٌس ٠طرؼٙح ضّش٠ٕحش جٌرل٠ِٛطشن فٟ

 .ذ١ِٛ١ىح١ٔى١ح

جعطشجض١ؿٟ ٠ّىٓ ِٓ خلٌٗ ضكم١ك ألظٝ جعطفحدز ِّىٕس ِٓ ضّش٠ٓ جٌرل٠ِٛطشن  جٚجٔٗ أعٍٛخ- 

 . ضذس٠د جألغمحي جٌزٞ ٠ّحغٍٗ فٟ ٔفظ جٌّؿّٛػحش جٌؼؼ١ٍس ذؼذ أدجا

  

: تيذف ىذه اٌطزٌمح إٌى

  .ٚضكم١ك جالٔؿحص جٌش٠حػٟ ض١ّٕس جٌمذسز جٌؼؼ١ٍس- 

  . ضكغ١ٓ ج١ٌٍحلس جٌرذ١ٔس خلي فطشز جإلػذجد

 

 :أشىاي اٌتذرٌة اٌّزوة

 :  أْ ذشجِؽ جٌطذس٠د جٌّشود ٠ّىٓ أْ ضإدٜ ِٓ خلي غلظ أ ىحي ضذس٠ر١س ٚ٘ٝ

 :  اٌشىً اٌتذرٌثً اٌعاَ -1

٠إدٚج ؾ١ّغ جٌّؿّٛػحش جٌخحطس ذطذس٠رحش جألغمحي ذفطشز     ػٍٝ ؾ١ّغ جٌلػر١ٓ فٟ ٘زج جٌشىً أْ

د سجقس لرً أدجا ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ِغ 3، ٠ٚطرؼٙح   ظ ذؼذ وً ِؿّٛػس60جعطؼحدز جعطشفحا 

جٌّؿّٛػط١ٓ  ٠ٚطٍك ػٍٝ (جألغمحي ٚجٌرل٠ِٛطشن)ظ ذؼذ وً ِؿّٛػط١ٓ 90فطشز جعطؼحدز جعطشفحا 

   .ِؼح جعُ جٌغٍغٍس

 :  اٌشىً اٌتذرٌثً اٌنٌعً - 2

أْ ٠إدٚج ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ذطش٠مس ضطٕحعد ِغ ٔٛع    ػٍٝ ؾ١ّغ جٌلػر١ٓ فٟ ٘زج جٌشىً

أغمحي ٚجقذز ٠طرؼٙح ِرح شز ِؿّٛػس جٌرل٠ِٛطشن ذفطشز  س٠حػطُٙ ، ٠ٚإدٜ جٌلػد ِؿّٛػس

. د ذ١ٓ جٌّؿّٛػط3ٓ١سجقس 

 :  اٌشىً اٌتنافظً - 3 

جٌٕٛػٟ فٟ ؽش٠مس جٌططر١ك ِغ ئٌغحا جٌكذ جألدٔٝ ٌٍشجقس ٔٙحت١ح ٚص٠حدز    ٚ٘ٛ ٠طشحذٗ ِغ جٌشىً

أْ . (ِؿّٛػس جٌرل٠ِٛطشن+ ِؿّٛػس أغمحي )ذ١ٓ جٌغلعً جٌطذس٠ر١س  (د5)ئٌٝ  فطشز جٌشجقس

. ١ٌٚظ ِغ جٌٕح ث١ٓ ٌّٕغ قذٚظ جإلطحذس, جٌشىً جٌطٕحفغٟ ٠ظٍف ٌلػرٟ جٌّغطٜٛ جٌؼحٌٟ

: ضشى١ً جٌكًّ جٌطذس٠رٟ ٌٍطذس٠د جٌّشود
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جٌرل٠ِٛطشن ، ٚ٘زج ٠ؼٕٝ أْ      ٠ؿد جْ ضىْٛ جٌشذز ػح١ٌس ٌىل ِٓ ضذس٠رحش جألغمحي ٚضذس٠رحش

قذٚظ جإلػ١حا ، ٌزج ٠ؿد جٌطشو١ض ػٍٝ  جٌكؿُ ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ِٕخفؼح ذّح ف١ٗ جٌىفح٠س ٚرٌه ٌطؿٕد

ضّش٠ٕحش جٌّغطخذِس فٟ جألغمحي ِغ جٌطّش٠ٕحش  ٔٛػ١س جٌطّش٠ٕحش جٌّغطخذِس ، ػٓ ؽش٠ك ضشحذٙح

 ,ٚجٌؼؼلش جٌّغطخذِس فٟ وً ضّش٠ٓ, جألدجا جٌكشوٟ جٌّغطخذِس فٟ ضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن فٟ

ًا ٌٍٙذف ِٓ جٌطذس٠د جر أْ جٌّؿّٛػحش , ذحألغمحي أْ ػذد جٌطىشجسجش فٝ جٌّؿّٛػس ٠طكذد ضرؼح

. ضكذد قغد جٌفطشز جٌطذس٠ر١س ٚجٌطىشجسجش

(. 12-8)ِٓ  ٚجٌطىشجسجش (5-3)فٟ ضذس٠رحش جإلػذجد جٌؼحَ ضىْٛ جٌّؿّٛػحش ِٓ

. ضىشجس (6-5)ِؿّٛػس ٚجٌطىشجسجش ِٓ  (5-3)أِح فٟ ِشقٍس جٌمٛز ضىْٛ جٌّؿّٛػحش 

 – 2 ِؿّٛػس ٚجٌطىشجسجش ِٓ 5– 3أِح فٟ ِشقٍس جٌمٛز ج١ٌّّضز ذحٌغشػس فطىْٛ جٌّؿّٛػحش ِٓ

 . ضىشجس 5

 ضىشجسجش ِٓ 5 ضىشجسجش ٌطذس٠رحش جإلغمحي ٠طرؼٙح ٠5ىْٛ جٌطىشجس % 85أرج وحٔص جٌشذز :- ِػحي 

د ذ١ٓ ضّش٠ٓ 4-3ِٓ  ذششؽ جْ ضطخً فطشجش سجقس ذ١ٓ جألعٍٛذ١ٓ  ضطشجٚـ, ضذس٠د جٌرل٠ِٛطشن

 . جٌّمحِٚس ٚضّش٠ٓ جٌرل٠ِٛطشن 

-48ِغ فطشز جعطؼحدز جعطشفحا ضطشجٚـ ِٓ  ِشجش أعرٛػ١ح ،3-1  ٚضإدٜ جٌطذس٠رحش جٌّشورس ِٓ 

. ضّش٠ٕحش ٌطم٠ٛس ٔفظ جٌّؿّٛػحش جٌؼؼ١ٍس  عحػس ذ١ٓ جٌٛقذجش جٌطذس٠ر١س جٌطٟ ضغطخذ96َ

 

اٌتذرٌة اٌثاٌظتً : خاِظا
٘ٛ لذسز جٌؼؼلش ػٍٝ جدجا قشوحش ذألظٝ عشػٗ ِّىٕٗ ػٕذ ِمحِٚحش :جٌطذس٠د جٌرح١ٌغطٟ

 %.30-50خف١فٗ ِٚطٛعطٗ ضطشجٚـ ِٓ 

وّح أْ .(٠طؼّٓ قشوحش جٔفؿحس٠س ػذ ِمحِٚس ذألظٝ عشػٗ ِّىٕٗ)ٚضذس٠د جٌّمحِٚٗ جٌرح١ٌغط١ٗ

ٞ ؽش٠مس قذ٠ػس ٔغر١ح ٚضشذؾ ذ١ٓ ػٕحطش جٌطذس٠د جٌر١ٍِٛطشٞ ٚذ١ٓ ز ٖضذس٠د جٌّمحِٚٗ جٌرح١ٌغطٟ

ضذس٠د جألغمحي ٚضطؼّٓ سفغ جغمحي خف١فٗ ٔغر١ح ٚذغشػحش ػح١ٌٗ فٟ ٔفظ جٌطّش٠ٓ جٌٛجقذ ٚ٘زج ٘ٛ 

. جخطلفٗ ػٓ جٌطذس٠د جٌّشود

٠ٚٙذف جٌطذس٠د جٌرح١ٌغطٟ جٌٝ ضٕر١ٗ جٌؼؼلش جٌؼحٍِٗ ٚجٌّمحذٍٗ ٚجٌّػرطٗ وّح جٔٗ ٠ظف جٌكشوص 

أٔٙح ضكحفع ػٍٝ وّح , جٌطٟ ضط١ّض ذطضج٠ذ جٌغشػٗ اللظٝ ِذٜ ػٍٝ لزف جالدجز جٚ جٌػمً فٟ جٌفشجؽ

. جٌطٛجفك جٌخحص ٌّؼظُ جالٌؼحخ

 جٌّغطخذِٗ ٌط١ّٕس جٌمذسٖ جالعح١ٌد جالغمحي ٚضذس٠رحش جٌرل٠ِٛطشن ّ٘ح ِٓ جوػش ضؼذ ضذس٠رحش

. جٌؼؼ١ٍس ٚجٌغشػس

 جٌطم١ٍذٞ ٘ٛ جٌشجذطٗ ذ١ٓ جٌغشػٗ ٚجٌمٖٛ ٚ٘زج ن٠ٚشٜ ِؼظُ جٌّذسذ١ٓ جْ جٌطذس٠د جٌرل٠ِٛطش

جٌّٕؾ ِٓ جٌطذس٠د ٠شذؾ ذشىً ػحَ ذ١ٓ جٌطذس٠رحش جٌطم١ٍذ٠ٗ ٌٍطشف جٌؼٍٛٞ ٌٍؿغُ ِػً سِٟ 

٠غطخذَ ٌٍطغٍد ػٍٝ ٔمض فٙٛ.جٌىشجش جٌطر١ٗ ٚوزٌه ضذس٠رحش جٌطشف جٌغفٍٟ ِػً جٌٛغد جٌؼ١ّك

. جٌغشػٗ جٌٕحضؿس ِٓ جٌطذس٠د جٌطم١ٍذٞ ذحألغمحي

: ًاٌحزوو اٌثاٌٍظتٍو ٌيا حالث ِزاحً رئٍظٍو ًىً

. جٌطٟ ضرذأ جٌكشوٗٚجٌّشقٍٗ جال١ٌٚس ٌٍكشوس ٚضطُ ذٛجعطس جالٔمرحع جٌؼؼٍٟ ذحٌطمظ١ش

جٌّطٌٛذٖ  (و١ّس جٌكشوس)جٌّشقٍس جٌػح١ٔس ٟ٘ ِشقٍس جالٔكذجس جٚ جٌٙرٛؽ ٚجٌطٟ ضؼطّذ ػٍٝ جٌؼؿٍس 

. فٟ جٌّشقٍس جالٌٚٝ

 .ٚجٌّظكٛذٗ ذحالٔمرحع جٌؼؼٍٟ ذحٌطط٠ًٛ ٟٚ٘ ِشقٍس ضٕحلض جٌغشػس :جٌّشقٍس جٌػحٌػس
 

: اطٌٍب تذرٌة اٌفارتٍه أً اٌٍعة تاٌظزعح  :طادطا

 :ِفيٌِيا

    ضغطؼًّ ضذس٠رحش جٌفحسضٍه فٟ جٌّٕحؽك جٌغحق١ٍس ٚجٌشٛجؽة ٚفٟ جٌّٕحؽك جٌّفطٛقس ٚجٌطٟ 

ِٕحعرس ٌش٠حػحش جٌؿشٞ ٚجٌغرحقس ٌّغحفحش )ضطخٍٍٙح ػٛجتك ؽر١ؼ١س لذس جإلِىحْ، ٌزج فٟٙ 
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ٌطٕحعرٙح ِغ ضٕٛع د٠ٕح١ِى١س  ذز جألدجا  (أٔشطس جٌطكًّ)ِطٛعطس ٚؽ٠ٍٛس، ٚجألٌؼحخ جٌؿّحػ١س 

. أْ ٘زٖ جٌطش٠مس ضط١ّض ذّٕحعرطٙح ٌّخطٍف جٌّغط٠ٛحش. خلي جٌّٕحفغحش جٌفؼ١ٍس ٌطٍه جألٌؼحخ

  ٠ٚط١ّض ٘زج جالعٍٛخ فٟ ػذَ ٚؾٛد خطس ِؼ١ٕس ٌٍطغ١١ش جٌزٞ ٠كذظ فٟ ِغطٜٛ جٌغشػس ، ٚال 

ًا ٌطر١ؼس جألسع جٌطٟ ٠طُ جٌطذس٠د ػ١ٍٙح  . ٌّغحفحش جٌؿشٞ ، ٚئّٔح ٠طشن رٌه ٌٍّذسخ ، ٚضرؼح

ًا ِح ٠طُ جٌؿشٞ فٟ جٌخلا ، ٠ٚؿد أضطغُ ِغحفس جٌؿشٞ ذطغ١١ش ؽر١ؼطٙح  س١ٍِس ، خؼشجا ،  )ٚغحٌرح

. ِشضفؼس ، ِٕخفؼس 

. ٠ٚٙذف ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطذس٠د ئٌٝ ض١ّٕس جٌمذسجش جٌٙٛجت١س  ٚجٌل٘ٛجت١س

 :تشىًٍ حًّ تذرٌة اٌفار تٍه أً اٌٍعة تاٌظزعح 
    أْ جٌكًّ جٌطذس٠رٟ فٟ ٘زٖ جٌطش٠مس ٌٗ أعٍٛذٗ ٚخظٛط١طٗ ذّح ٠طٕحعد ٚلذسز جٌفشد جٌش٠حػٟ 

ئر ٠طكذد جٌشىً جٌطذس٠رٟ ذحْ ٠ىْٛ جألدجا ِٓ , ٚٔٛع جٌفؼح١ٌس, ٚؽر١ؼس جٌّىحْ أٚ جٌّشقٍس جٌطذس٠ر١س

أٚ . خلي جٌشوغ جٌغش٠غ ٠ؼمرٗ سوغ جلً عشػس أٚ ِذز أدجا أعًٙ ضكذد عشػس جالعطشفحا

.  أٚجٔطظحَ فٟ ِططٍرحش جألدجا, جسضفحع ٚجٔخفحع ِغطٜٛ جألدجا ِغ جالعطّشجس دْٚ ضٛلف

 .ٌتذرٌثاخ اٌفارتٍه (1)ِخاي 

. دل١مس 10-5جٌؿشٞ جٌؼحدٞ ٌإلقّحا ٚجٌطغخ١ٓ ِٓ -

 .و2ُ-1,5ِٓ %   75جٌؿشٞ ذغشػس غحذطس ذشذز -

 . دلحتك5جٌّشٟ جٌغش٠غ ٌّذز -

 .  خطٛجش5َ ذغشػحش ِطٕٛػس قطٝ جٌطؼد ذ١ٓ وً ضىشجس ٚأخش 75-50ضىشجس جٌؿشٞ ِٓ -

 .ؾشٞ خف١ف ؾذج -

 .200َ-150َجٌؿشٞ ذألظٝ  عشػس ٌّغحفس -

 . دل١مس2-1جٌؿشٞ ذغشػس غحذطس ِٚش٠كس ٌّذز -

%. 75 ٌفحش قٛي جٌّؼّحس ذشذز 10-5َ أٚ 2000ِٓ-500جٌؿشٞ-

 :اٌتذرٌة اٌّتثاٌن: طاتعا

   ٘ٛ أعٍٛخ ضذس٠رٟ ضطُ ِكحٌٚس جٌطٛطً جٌٝ ألظٝ دسؾس ِٓ جٌفحػ١ٍس ػٓ ؽش٠ك جعطخذجَ جٌمٛز 

  ذأعح١ٌد ِطرح٠ٕس ِٚطؼحدز فٟ جالضؿحٖ رٌه دجخً جٌٛقذز جٌطذس٠ر١س أٚ دجخً ِؿّٛػس ِٓ جٌطّش٠ٕحش

جٌطذس٠د ػ١ٍّس ؽ٠ٍٛس جٌّذٜ ٚجٌكًّ ٚجٌشجقس ٠ّىٓ أْ ٠ظركح ذغشػس أِشجًا ِّلًا ذحٌٕغرس   

ًا إلغحسز ج٘طّحِحش  ٌلػد، ٚجٌّذسخ جٌٕحؾف ٠ّىٓ أْ ٠خطؾ ذشجِؽ جٌطذس٠د ذك١ع ٠ؿؼٍٗ ِطٕٛػح

ًا أفؼً ِٓ جالعطّشجس ػٍٝ ٔفظ  ٚدٚجفغ جٌلػر١ٓ ففٟ ضذس٠د أٌؼحخ جٌمٜٛ ٠ّىٓ جٌطغ١١ش دجتّح

 ضغ١١ش ؽر١ؼس جٌطّش٠ٕحش ٚذ١ثس جٌطذس٠د ِٚٛجػ١ذ جٌطذس٠رحش ٠ىّٓ فٟجٌٕظحَ ، ٘زج جٌطغ١١ش ٚجٌطٕٛع 

. ج١ِٛ١ٌس ِٚؿّٛػس جٌلػر١ٓ جٌز٠ٓ ٠طذسخ ِؼُٙ 

  ٚذزٌه ٠طؼف ٚؾٛد ٔٛػ١ٓ ِخطٍف١ٓ ٌٙزج جألعٍٛخ جٌطذس٠رٟ ، جٌطذس٠د جٌّطرح٠ٓ دجخً جٌٛقذز 

جٌطذس٠ر١س ، ٚجٌطذس٠د جٌّطرح٠ٓ دجخً ِؿّٛػس ِٓ جٌطّش٠ٕحش ٠ٚٙذف جٌطذس٠د جٌّطرح٠ٓ ئٌٝ ضؿٕد 

ِغحس جٌطذس٠د ػٍٝ ٚض١شز ٚجقذز ، ٚذزٌه ضؿٕد ذٕحا ٘ؼرس ، ٚذحٌطحٌٟ قذٚظ ضٛلف فٟ ِغحس 

 .ٚ٘ٛ ٠طفك ِغ لحػس جٌطذس٠د جٌطٟ ضٕض ػٍٝ جٌط٠ٕٛغ ٚجٌطغ١١ش.  ضطٛس ِغطٜٛ جٌمٛز

 

 :اٌتذرٌة اٌيزًِاطٌٍب  :حاِنا
   ٠ؼذ جٌطذس٠د جٌٙشِٟ جقذ أُ٘ أ ىحي جٌطذس٠د جٌشحتؼس ٚجٌّغطخذِس فٟ ضط٠ٛش جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس 

ٚجٌزٞ ٠ذخً ػّٓ لٛجػذ جٌطذس٠د جٌطىشجسٞ، ٚضظً جٌشذز خلي ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌطذس٠د ئٌٝ 

جٌشذز جٌؼح١ٌس ٚقطٝ جٌشذز جٌمظ٠ٛس ٚجٌطٟ ضغّٝ ذحٌكذ جأللظٝ جٌشخظٟ، ق١ع ضطُ ػ١ٍّس ضم١ٕٓ 

. (جٌطىشجس جٌٛجقذ جٌمظٛٞ)جٌكًّ جٌّغطخذَ ِٓ خلي جٌطؼحًِ ِغ جٌكذ جأللظٝ جٌشخظٟ 

 ىً خحص ِٓ أ ىحي جٌطذس٠د ٠غطٙذف جالسضمحا ذّغطٜٛ جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس :- جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ذأٔٗ 

.  ِٓ خلي ػ١ٍّس ضؼحلد فٟ ص٠حدز جٌكًّ ٚجٔخفحػٗ فٟ جٌطذس٠د جٌٛجقذ
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 ىً ضٕظ١ّٟ ٠ؼًّ ػٍٝ ضط٠ٛش جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس ِٓ خلي جٌطذسؼ جٌّمٕٓ فٟ ص٠حدز فٟ :   أٚ ٘ٛ

. جٌشذز ٚجٔخفحع جٌطىشجس ذشىً ضظحػذٞ أٚ ضٕحصٌٟ

ٟ٘ جٌطشو١ض ػٍٝ جٌطّحس٠ٓ جالعحع١ٗ ,   ِٓ أوػش أٔظّس جٌطذس٠د جعطخذجِح ٚأوػش٘ح طؼٛذس

ًا فأْ جٌطشو١ض ٠طُ ػٓ ؽش٠ك ض١ّٕس ِؿح١ِغ جٌؼؼلش  ًا ػح١ٌح ٌغشع ئػذجد جإلذطحي ئػذجدج ذذ١ٔح

. جٌشت١غ١س ذشىً ػحَ ق١ع ٠غطٍضَ جألِش ألظٝ لٛز دفغ ػح١ٌس

٠غطٙذف ضط٠ٛش جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس ِٓ خلي جٌطؼحلد فٟ سفغ ٚخفغ جٌكًّ :-  ٚجٌطذس٠د جٌٙشِٟ 

. جٌطذس٠رٟ جٌٛجقذ

ٌٚٙح ضأغ١ش ٚجػف .ِرذت١ح ٠ىْٛ جٌطىشجس ضٕحصٌٟ ذشىً ػىغٟ وٍّح لٍص جالٚصجْ صجدش جٌطىشجسجش

. فٟ ضم٠ٛس جٌؼؼلش جٌؼحٍِٗ ٚضأضٟ ذٕطحتؽ ئ٠ؿحذ١ٗ عش٠ؼٗ 

ئر ٕ٘حن ػللس خحطس ذ١ٓ جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ٚذ١ٓ جٌكذ جاللظٝ ٌإلٔؿحص جٌفشد جٌش٠حػٟ ق١ع ضطُ 

. ػ١ٍّس ضم١ٕٓ جٌكًّ جٌّغطخذَ ِٓ خلي جٌطؼحًِ ِغ جالٔؿحص جٌمظٛٞ ٌٍفشد جٌش٠حػٟ

: ٠ّٚىٓ جٌؼًّ ػٕذ جعطخذجَ جعٍٛخ جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ذؼذد ِٓ جالعح١ٌد جٌطذس٠ر١س

(% 80-45)جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ذحعطخذجَ جإلغمحي ذحٌكًّ جٌفطشٞ ِٕخفغ - 1

 (%90-60).جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ذحعطخذجَ جإلغمحي ذحٌكًّ جٌفطشٞ ِشضفغ جٌشذز- 2
 .جٌطذس٠د جٌٙشِٟ ذحعطخذجَ جإلغمحي ذحٌكًّ جٌطىشجسٞ جٌمظٛٞ- 3

:- ٕ٘حن ٔٛػ١ٓ ِٓ جأل٘شجِحش ٟ٘ 

:  ٘شَ ذغ١ؾ - 1

جٌّؿّٛػس )ٚجٌزٞ ٠طُ ف١ٗ جٌض٠حدز ذ١ٓ ِؿّٛػس ٚأخشٜ ٚضإدٜ ِؿّٛػس ٚجقذز ٌىً ٚصْ، وّػحي 

. ( وغ90ُجٌّؿّٛػس جٌػح١ٔس ذٛصْ –  وغُ 80جألٌٚٝ ذٛصْ 

: ٘شَ ِشود - 2

: ٠ٚطُ جٌطشو١ض ِٓ خلٌٗ ػٍٝ لّس جٌٙشَ ٠ّٚىٓ أدجؤٖ ذأعٍٛذ١ٓ ّ٘ح 

. ٠طُ ِٓ خلي ِؿّٛػط١ٓ ِٓ جٌطّش٠ٕحش ذىً ٚصْ: أعٍٛخ جٌّؿّٛػط١ٓ : أٚال 

. ٚضىْٛ جٌض٠حدز فٟ ٚصْ جٌػمً ِٓ ِؿّٛػس ئٌٝ أخشٜ ذشىً ِطذسؼ: أعٍٛخ جٌطذسؼ : غح١ٔح 

: أعح١ٌد جٌطذس٠د جٌٙشِٟ - 

 (ضمذِٟ)جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌطظحػذٞ - 1

 : (ضشجؾؼٟ)جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌطٕحصٌٟ - 2

: جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّضدٚؼ - 3

: ضغطخذَ ٘زٖ جٌطش٠مس ذأعٍٛخ جٌٙش١ِٓ جٌّطؼحوغ١ٓ أٚ جٌّطمحذ١ٍٓ ٟٚ٘ 

: جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّضدٚؼ جٌّطؼحوظ : أٚال 

: جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّطمحذً : غح١ٔح 

: جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّغطف - 4

 : (جٌّٕكشف)جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّحتً - 5

:  جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّطؼذد جٌمُّ - 6

  :(جٌمحػذز جٌٙش١ِس جٌىحٍِس)جألعٍٛخ جٌٙشِٟ جٌّغطّش - 7

 

 :اٌتذرٌة اٌعزضً: تاطعا

 ٠ؼٕٟ جعطخذجَ س٠حػس جٚ ٔشحؽ جٚ ضى١ٕه ضذس٠رٟ جخش غ١ش جٌٕشحؽ جٚ جٌش٠حػس جٌشت١غ١س 

. ٚرٌه ٌٍّغحػذز فٟ ضكغ١ٓ جالدجا, ٌٍش٠حػٟ

. ٠ٚؼٕٟ جعطخذجَ جٔشطس س٠حػ١س جخشٜ ٌغشع جٌطش٠ٚف ٚجٌكفحظ ػٍٝ جٌمذسجش جٌرذ١ٔس ٚجٌّٙحس٠س

. وّح ٠ّىٓ جعطخذجَ جٌطذس٠رحش جٌؼشػ١س فٟ جٌّشجقً جالٔطمح١ٌس

    ٠كذظ جٌطذس٠د جٌؼشػٟ ضأغ١شج ٚضطٛسجش ج٠ؿحذ١س فٟ جٌطكًّ جالٚوغؿ١ٕٟ ٚجٌلجٚوغؿ١ٕٟ 

ٌٍش٠حػٟ ، فؼل ػّح ٠ؼ١فٗ ِٓ ض١ّٕس فٟ جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس ٚجٌكفحظ ػٍٝ جٌّغطٜٛ جٌؼحَ ، ٚجٌطكًّ 

 . ٚجٌّشٚٔس ٚجٌش حلس ، ٚؾ١ّؼٙح ػٛجًِ ضغُٙ فٟ ضكغ١ٓ جدجا جٌش٠حػٟ فٟ س٠حػطٗ جٌطخظظ١س 
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 فٟ جٌّشقٍس جإلٔطمح١ٌس ٌٍّٛعُ جٌش٠حػٟ ضغحػذ جٌلػر١ٓ ػٍٝ جٌطػر١ص ٠غطؼًّجٌطذس٠د جٌؼشػٟ 

فمذ ضطٛس جٌطذس٠د جٌؼشػٟ ١ٌظرف ؽش٠مس ضذس٠ر١س  رجش . ٚجالقطفحظ ذحٌمٛز ٚجٌطكًّ جٌٙٛجتٟ 

 .ٔطحتؽ ِزٍ٘س ضّىٓ جٌش٠حػ١١ٓ ِٓ جٌطٕحفظ فٟ ِغحذمحضُٙ

 

: االتجاىاخ اٌحذٌخح فً ِجاي اإلعذاد اٌزٌاضً

 :اٌشٌادج اٌحادج فً األحجاَ اٌتذرٌثٍح/االتجاه األًي

( 360-340)عحػس فٟ جٌغٕس خلي فطشز  (2000-1700)ق١ع ضؼحػفص جألقؿحَ جٌطذس٠ر١س ئٌٝ 

ًا ٌٍطذس٠د ٚجٌّٕحفغحش ٚلذ جضؼف أْ ٘زج جٌكؿُ ٌُ ٠طُ جٌطٛطً قطٝ ج٢ْ ق١ع أِىٓ جٌطٛطً , ٠ِٛح

ًا ئٌٝ  ًا فٟ جٌغٕس (320-300)عحػس خلي  (1400-1100)قح١ٌح . ٠ِٛح

ًا ِؼحدجًا، ٠إوذ أْ جألقؿحَ  ٚذحٌشغُ ِٓ ٘زٖ جٌض٠حدز جٌٙحتٍس فٟ قؿُ جٌطذس٠د ئال أْ ٕ٘حن جضؿح٘ح

جٌطذس٠ر١س لذ ٚطٍص ئٌٝ جٌكذٚد جٌمظٜٛ ٌٙح، ٚأْ أ٠س ص٠حدز أخشٜ فٟ جألقؿحَ جٌطذس٠ر١س ال ضإدٞ 

ئٌٝ جسضفحع جٌّغطٜٛ ذً ئٌٝ جٌؼىظ ٠ّىٓ ئْ ضإدٞ ئٌٝ قحالش جإلؾٙحد، وّح ضإدٞ ئٌٝ لظش 

. جٌؼّش جٌطذس٠رٟ ٌٍش٠حػٟ

 :سٌادج االتجاه اٌتخصصً/ االتجاه اٌخانً

٠ط١ّض جٌطذس٠د جٌكذ٠ع ذض٠حدز جالضؿحٖ ئٌٝ جٌطخظظ١س ذحٌطشو١ض ػٍٝ ِططٍرحش جألدجا جٌطخظظٟ 

فٟ ٔٛع جٌٕشحؽ جٌش٠حػٟ، ٚذٕحا ػٍٝ رٌه صجد قؿُ ضّش٠ٕحش جإلػذجد جٌخحص خلي خطس 

. جٌطذس٠د

 :سٌادج حجُ اٌتذرٌة عٍى اٌّنافظح/االتجاه اٌخاٌج

ًا فٟ جٌض٠حدز جٌطذس٠ؿ١س جٌّغطّشز فٟ جٌطذس٠د ػٍٝ جٌّٕحفغس وٛع١ٍس فؼحٌس  ٌٛقع ئْ ٕ٘حن أٔٛجػح

ٌطؼرثس لٜٛ جٌؿغُ جٌٛظ١ف١س ٚجعطػحسز ػ١ٍّحش جٌطى١ف، ٠ٚظٙش فٟ  ىً ص٠حدز ػذد جٌّٕحفغحش 

. ٚص٠حدز جعطّشجس٠س فطشز جٌّٕحفغحش ٚػذد جٌّكحٚالش جٌطؿش٠ر١س ٚجٌّرحس٠حش ٚجٌّٕحصالش

 :سٌادج اٌتّاحً تٍن ظزًف اٌتذرٌة ًاٌّنافظح/االتجاه اٌزاتع

جصدجد جالضؿحٖ ئٌٝ ِشحذٙس أٚ ضّحغً قًّ جٌطذس٠د ِغ قًّ جٌّٕحفغس ِٓ ق١ع ِىٛٔحش قًّ 

جٌطذس٠د، ٚوزٌه جٌطغز٠س ٚٚعحتً جالعطشفحا ٚص٠حدز قؿُ قًّ جٌطذس٠د ػٍٝ جٌّٕحفغس، ٚص٠حدز 

. ٚعحتً جعطػحسز جٌىفحاز جٌرذ١ٔس

 :انتشار اطتخذاَ اٌٌطائً غٍز اٌتمٍٍذٌح/االتجاه اٌخاِض

جصدجد جٔطشحس جعطخذجَ جٌٛعحتً غ١ش جٌطم١ٍذ٠س ٌض٠حدز فحػ١ٍس جالعطشفحا ِٓ جإلِىحٔحش جٌٛظ١ف١س 

ٌٍش٠حػٟ ِػً جألؾٙضز جٌكذ٠ػس ٚجٌطذس٠د ػٍٝ جٌّشضفؼحش، ٚوزٌه جعطخذجَ جٌطٕر١ٗ جٌىٙشذحتٟ 

. ٌض٠حدز ِغطٜٛ جٌمٛز جٌؼؼ١ٍس

 :اٌتذرٌة عٍى طثٍعح أطٌٍب األداء اٌتنافظً/االتجاه اٌظادص

ًا ِٓ جٌّف١ذ ٌٍّذسخ جٌطؼشف ػٍٝ ؽر١ؼس أعٍٛخ جألدجا جٌطٕحفغٟ ٚضكذ٠ذ أعٍٛخ جألدجا  أطرف قح١ٌح

جٌّٕٛرؾٟ، ِٚمحسٔس أعٍٛخ أدجا جٌش٠حػٟ ذحألعٍٛخ جٌّٕٛرؾٟ، ٚسعُ ذشجِؽ جٌطذس٠د ٌط١ّٕس 

. ٚضط٠ٛش ٔمحؽ جٌؼؼف قطٝ ضكمك ؾ١ّغ جٌّإ شجش جٌّٕٛرؾ١س ٌألدجا جٌطٕحفغٟ ذمذس جإلِىحْ

 :تطٌٌز نظُ اٌتذرٌة فً ضٌء اٌفزًق اٌفزدٌح/االتجاه اٌظاتع

جصد٠حد جالضؿحٖ ذؼ١ٍّحش جٌطشخ١ض ٚجال٘طّحَ ذحٌش٠حػٟ ٚخظحتظٗ ج١ٌّّضز ذٕحا ػٍٝ ضشو١د 

جٌؿغُ ٚٔغرس جأل١ٌحف جٌرط١ثس ٚجٌغش٠ؼس ٚخظحتظٗ جٌٕفغ١س ٚغ١ش٘ح ٌطٛؾ١ٗ ئٌٝ ٔٛع جٌٕشحؽ جٌزٞ 

٠طلاَ ِغ ئِىح١ٔحضٗ، ٚٚػغ جٌرشجِؽ جٌطٟ ضىفً سفغ جٌّغطٜٛ ٚجألدجا فٟ ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ جألٔشطس 

. جٌش٠حػ١س جٌخحطس ٌٙزج جٌش٠حػٟ

 

 

 


