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 عواد صو٘زأ. هذرس الفصل: 

 كاهل صواذأ.                    

 

 ص٘تن االتفاق علِ٘ا صاعاخ الوكتة:

 

 الوٌِح الذراصٖ

 :الذراصٖ ُذف الفصل

زتٗ ٚستطٛؼٕا ،  ػبو ثشكم انهغخ انؼشثٛخ انهغٕٚخ فٙ ٚٓذف ْزا انفظم إنٗ تطٕٚش كفبءح انطالة 

 ٚٓذفكًب يختهف انًٕالف انتٙ تٕاخٓٓى فٙ يظش.  فٙيؼٓى ٔانتؼبيم  انًظشٍٚٛانتٕاطم يغ 

: )يثم نثمبفخ انًظشٚخنهسٛبح فٙ انمبْشح ٔا، ٔانثشٚخ اندٕاَت انًتؼذدحانٕػٙ إنٗ تُجّٛ انًسبق إنٗ 

ثمبفخ انٓدشح انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ، ٔانًٕاطالد، ٔيشكهخ انسكٍ، ٔانًدبيالد االختًبػٛخ، ٔ

ٔتؼضٚض فٓى انطبنت نٓب ٔألثشْب ػهٗ اختٛبس  (انخ..  تدًؼبد انشجبةيدبالد ٔانًمبْٙ، 

. ٔٚتى انتشكٛض طخبد ٔانًٕالف انًختهفخ فٙ انسٛبح انؼبيخ ٔانخبانًستٕٖ انهغٕ٘ انًُبست نهًمبي

  .انهغٕ٘ فٙ اإلَتبجثشكم خبص ػهٗ يٓبستٙ االستًبع ٔانكالو يغ يشاػبح انذلخ ٔانطاللخ 

 هْاد التذرٗش:

 (فمؾ دسٔط 7إنٗ  5يٍ ) "أو انذَٛب" كتبة (1

تهفضَٕٚٛخ ان ٔانًسهسالد جشايحٔ ثؼغ انأغبَٙ، ٔإػالَبد، ٔأفالو، أخضاء ٔيشبْذ يٍ  (2

  .اإلػالٌ ػُٓب الزمبراػٛخ انتٙ سٛتى اإلٔ

    egypt.com/-http://casa كبسب يظش   يسطخ  (3

 هخزخاخ الفصل الذراصٖ:

 االصتواع:

انجشايح أخضاء يٍ ثؼغ  ٚستًغ إنٗ ثُٓبٚخ ْزا انفظم انذساسٙ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ

 :فـ ٚتبثؼٓبأٌ ٔانًسهسالد، ٔاألغبَٙ، ٔاإلػالَبد ٔ ،ٔاألفالو

 .ٚفٓى انًؼُٗ انؼبو (1

 ٚسذد األفكبس انشئٛسٛخ ٔانفشػٛخ. (2

 .االستًبعنًٕػٕػبد انخهفٛخ انثمبفٛخ  ٚتؼشف (3

 .سًٕع ٔفًّٓتتجغ تسهسم األفكبس فٙ انُض انًنٚتؼشف أدٔاد انشثؾ ٔٚستخذيٓب  (4

 .انكهًبد اندذٚذح تخًٍٛ يؼبَٙفٙ لٕاػذْب ٔانهغخ  ُظبوثٚستخذو يؼشفتّ  (5

 

 التحذث: 

 ثُٓبٚخ ْزا انفظم انذساسٙ ٚكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ أٌ:

 ٚهخض يٕاد االستًبع ٔٚؼهك ػهٛٓب ٔٚمذيٓب نضيالئّ. (1

 .األشخبص ٔاأليبكٍثبنتفظٛم ٔثذلخ ٚظف  (2

http://casa-egypt.com/


 ٔٚذػًّ. ٔٚجذ٘ سأٚبً  ُٚبلش (3

تمذٚى انُظر انسشد، انٕطف، يثم:  ،غخ ثطاللخ ٔدلخ فٙ تأدٚخ انٕظبئف انهغٕٚخهٚستخذو ان (4

ٔانتؼجٛش ػٍ انذْشخ ٔتمذٚى انؼضاء ٔانتُٓئخ ٔػجبساد انًدبيهخ ٔانتؼجٛش ػٍ انذْشخ ٔاإلسشبد 

 ثأسبنٛت يتُٕػخ نكشف ػٍ فًّٓ نألثؼبد انثمبفٛخ.

 انفظسٗ ٔانؼبيٛخ ٔيشاػبح يذٖ يُبسجخ انًمبل نهًمبو.يستٕٚبد ٚتؼشف انفشق ثٍٛ  (5

 ٔاألصيُخ انًُبسجخ ػُذ انسشد   انًشكجخٚستخذو اندًم انطٕٚهخ ،  (6

 

 األًشطح:

 دسدشخ طجبزٛخ (1

 ."أو انذَٛب" ٔاستخذاو انًفشداد ٔانتؼجٛشاد انٕاسدح ثبنفٛذٕٚ فٙ يشبْذ تًثٛهٛخاالستًبع نًٕاد  (2

 ػًم ػشٔع تمذًٚٛخ فٙ يٕاػٛغ يختهفخ. (3

 انظف.تًثٛم أدٔاس يتُٕػخ زست انًٕػٕػبد انًتُبٔنخ فٙ  (4

 .هتؼهٛك ػهٛٓب َٔمذْبنٔيسهسالد  يشبْذح أفالو (5

 انتذسٚت ػهٗ انتشاكٛت ٔانًفشداد ٔإػبدح تذٔٚشْب. (6

 انظف. يٍزفع األغبَٙ ٔاألشؼبس ٔاأليثبل انًمتشزخ  (7

 تسدٛم انٕاخجبد ثسست انًٕػٕع. (8

 ػًم يذَٔخ ثمبفٛخ نكم ؽبنت نتذٍٔٚ خجشاتّ انسٛبتٛخ فٙ يظش ثبنؼبيٛخ. (9

يمبثالد فشدٚخ إنضايٛخ يدذٔنخ ثٍٛ األسبتزح ٔانطالة نًتبثؼخ تمذو انطالة ثؼذ طف ٔسٛتى ػمذ 

 انؼبيٛخ يجبششح.

 

 التم٘٘ن:

 %30     ٔاالستؼذاد انتسؼٛش، ٔانًشبسكخ فٙ انفظم انسؼٕس (1

 %15      (3تمذًٚبد ) (2

 %20     ٔانًذَٔخ أداء انٕاخجبد (3

 %20      االيتسبَبد انذٔسٚخ (4

 %15    )استًبع ٔزذٚث( االيتسبٌ انُٓبئٙ (5

------------------------------- 

 

  



 يؼبٚٛش تمٛٛى انًشبسكخ فٙ انفظم ٔاالستؼذاد:

 انًؼٛبس انُسجخ

 انتسؼٛش نهفظم َٔشبؽبتّ ػهٗ أكًم ٔخّ دائًبً. - % 30

 دسخخ ػبنٛخ يٍ االَتجبِ ٔاالْتًبو ٔانسًبط ٔانًجبدسح فٙ انًشبسكخ فٙ َشبؽبد انفظم. -

 انضيالء ٔانضيٛالد ثشكم إٚدبثٙ ٔثبزتشاو. انتؼبيم يغ -

 إظٓبس سٔذ االستكشبف ٔاالْتًبو. -

ٔخٕد دافغ راتٙ لٕ٘ نذٖ انطالة إلظٓبس تطٕس انهغخ نذٚٓى يٍ زٛث استخذاو يب تؼهًِٕ  -

 يٍ يفشداد ٔتؼجٛشاد ٔتشاكٛت ٔأسبنٛت.

 انتسؼٛش نهفظم َٔشبؽبتّ ثشكم خٛذ خذاً فٙ يؼظى األزٛبٌ. - % 20

 نخ يٍ االَتجبِ ٔاالْتًبو ٔانًجبدسح فٙ انًشبسكخ فٙ انُشبؽبد.دسخخ يمجٕ -

 انتؼبيم يغ انضيالء ٔانضيٛالد ثشكم إٚدبثٙ ٔثبزتشاو ػبدح. -

 إظٓبس سٔذ االستكشبف ٔاالْتًبو أزٛبَبً. -

ٔخٕد دافغ راتٙ يؼمٕل نذٖ انطالة إلظٓبس تطٕس انهغخ نذٚٓى يٍ زٛث استخذاو يب تؼهًِٕ  -

 تشاكٛت ٔأسبنٛتيٍ يفشداد ٔتؼجٛشاد ٔ

 انتسؼٛش نهفظم َٔشبؽبتّ دٌٔ انًستٕٖ انًمجٕل. - % 10

ػذو إظٓبس االَتجبِ ٔاالْتًبو ٔانسًبط ٔانًجبدسح فٙ انًشبسكخ فٙ َشبؽبد انفظم إال فٙ  -

 ثؼغ األزٛبٌ.

 انتؼبيم يغ انضيالء ٔانضيٛالد ثشكم غٛش إٚدبثٙ. -

 ػذو إظٓبس سٔذ االستكشبف ٔاالْتًبو إال َبدساً. -

ٔخٕد دافغ راتٙ نذٖ انطالة إلظٓبس تطٕس انهغخ نذٚٓى يٍ زٛث استخذاو يب تؼهًِٕ ػذو  -

 يٍ يفشداد ٔتؼجٛشاد ٔتشاكٛت ٔأسبنٛت.

 ػذو انًشبسكخ ٔانًسبًْخ فٙ َشبؽبد انفظم ػم اإلؽالق. - %  0

 

  



 يؼبٚٛش تمٛٛى انتمذًٚبد:

% ػهٗ 5تمذًٚبد ؽٕال فظم انظٛف انذساسٙ ثٕالغ  3يٍ انًفشٔع أٌ ٚمٕو كم ؽبنت ثؼًم 

 % نهتمذًٚبد انثالثخ... 15كم تمذٚى ثسٛث ٚكٌٕ انًدًٕع انُٓبئٙ 

 أعلٔ هي الوضتْٓ 

(5 )+ % 

فٖ الوضتْٓ الوتْلع 

(1.5 %- 5 )% 

 دّى الوضتْٓ 

(0 %- 1 )% 

 الوعاٗ٘ز

تى تمذٚى انًٕػٕع ثٕػٕذ  -

ٔثطشٚمخ شٛمخ يغ إػطبء انُمبؽ 

 انشئٛسٛخ نهًٕػٕع 

تى تمذٚى انًٕػٕع  -

ثٕػٕذ يغ ثٛبٌ انغشع 

 يُّ 

تى تمذٚى انًٕػٕع ثشكم غٛش  -

 ٔاػر 
 تمذٗن الوْضْع 

 انفٓى انًتًٛض نهًٕػٕع  -

انشثؾ ثٍٛ األفكبس ٔاػر  -

 ٔيسهسم 

انًؼهٕيبد نٓب ػاللخ  -

ثبنًٕػٕع ٔإٚدبد انتؼجٛش ػُٓب 

 ثأسهٕثّ 

انُمبؽ األسبسٛخ يشتجخ ثطشٚمخ  -

خٛذح ٔتى تطٕٚشْب ثأدنخ ٔتفبطٛم 

 يُبسجخ 

 انفٓى اندٛذ نهًٕػٕع  -

ٚتى تٕػٛر خٕاَت انشثؾ  -

 ثٍٛ األفكبس 

انًؼهٕيبد يًٓخ ٔٚؼجش  -

 ػُٓب ثأسهٕثّ 

انُمبؽ األسبسٛخ تى  -

تطٕٚشْب ثئػطبء انتفبطٛم 

 انكبفٛخ ٔانًُبسجخ 

أظٓش شٙء يٍ انفٓى  -

 نهًٕػٕع. أظٓش ثؼغ:

 إشبساد انشثؾ ثٍٛ األفكبس  -

تطٕس انُمبؽ ثألم انتفبطٛم  -

 انًتبزخ 

ػًٕيبً انًؼهٕيبد راد ػاللخ  -

 ثبنًٕػٕع 

تٌاء الوْضْع 

 ّالتْصع 

ٛذ ٚشالت انًتكهى انسؼٕس ٔٚؼ -

تٓزٚت انؼشع ثسست لجٕل 

 انًتهمٙ نّ. 

تجُٗ تٕخّ شٛك، أطٛم تدبِ  -

 ػشع انتمذٚى.

استخذاو انٕسبئم انجظشٚخ  -

ٔانطشائف ٔانمظض ٔيسبٔنخ 

 اششان انًستًؼٍٛ 

تجُٙ تٕخّ شٛك تدبِ  -

 انًٕػٕع 

استخذاو انٕسبئم انجظشٚخ  -

 ٔانطشائف ٔانمظض 

يسبٔنخ إششان انًستًؼٍٛ  -

 يجبششح.

ثؼغ انتٕاطم ػٍ ؽشٚك  -

 انُظش إنٗ اندًٕٓس 

ندأ إنٗ تمُٛبد يسذٔدح أٔ غٛش  -

 يؤثشح فٙ خزة اَتجبِ انًستًؼٍٛ 

المذرج علٖ خذب 

اًتثاٍ الوضتوع 

 ّاُتواهَ 

 انتكهى ثٕػٕذ ٔإٚمبع يُبست  -

 كبٌ انتمذٚى ؽهٛك ٔيؤثش  -

انتكهى ثٕػٕذ نهتأكذ يٍ  -

 فٓى انسؼٕس 

خ انتكهى ثطاللخ ٔسشػ -

 يُبسجخ نهًٕػٕع 

 ػذو انتكهى ثٕػٕذ  -

 إٚمبع انكالو يتؼثش ٔثطئ  -
ّضْذ الصْخ 

 ّاإلٗماع 

 الطاللح 

انُطك ٔانتُغٛى طسٛسبٌ  -

 ًُٔٚبٌ ػٍ ثمخ ٔتأكذ.

انُطك ٔانتُغٛى ػبدح ٚكٌٕ  -

 طسٛسبً 

انُطك أزٛبَبً طسٛر ٔنكٍ  -

 ػبدِ يتشدد ٔغٛش دلٛك 
 الٌطك 

انتسٛخ ٔانتمذٚى يُبسجبٌ ثمبفٛبً 

ٔاإلًٚبءاد ٔاإلشبساد ٔاالتظبل 

 يغ انسؼٕس ثظشٚبً 

انتسٛخ يمجٕنخ ثمبفٛبً ٔاإلخبثخ 

 ػٍ األسئهخ يالئًخ ٔيُبسجخ

العاداخ الثماف٘ح  انتسٛخ غٛش يشفٕػخ ثمبفٛب  -

 للتحذث الشفِٖ 

 انتشاكٛت طسٛسخ ٔدلٛمخ  -

زجكخ ٔاػسخ تذػى يٍ ٔزذح  -

  انًٕػٕع

ٚستخذو انًفشداد انًتخظظخ  -

ٔانًتُٕػخ انًؼجشح ػٍ انًؼُٙ 

ثذلخ يغ استخذاو ثؼغ انتؼجٛشاد 

 انثمبفٛخ أٔ األيثبل ٔأثٛبد انشؼش 

انتشاكٛت يُبسجخ يًب ٚسٓم  -

 انفٓى

 أدٔاد انشثؾ يُبسجخ   -

انتشاكٛت ٔانًفشداد ثؼؼٓب  -

 يُبست أٔ طسٛر 
الصحح اللغْٗح 

 ّالفصاحح اللغْٗح 

تهخٛض انًٕػٕع ثٕػٕذ  تى -

ٔتأثٛش يغ يشاػبح انتأكٛذ ػهٙ 

 انُمبؽ األسبسٛخ ثّ.

تى تهخٛض انتمذٚى ثٕػٕذ  -

 فٙ انُٓبٚخ 

تى انتمذٚى يغ يسبٔنخ نؼًم  -

 خبتًخ نهًٕػٕع 
 الخاتوح 

 


