
 ِٙاسج االعرّاع ٚاالٔرثاٖ ٌؤلطفاي ضؼاف اٌغّغ 

يّىٓ اٌرؼشف ٚدػُ ٚذحغيٓ ظأة االعرّاع ٚاالٔرثاٖ ٌآلخشيٓ ِٓ خالي 

 األٔشطح اٌراٌيح: 

 اخ. اعرخذاَ اٌّؼيٕاخ اٌغّؼيح وأدٚاخ ذغاػذٖ ػٍٝ اعرّاع األصٛ -

-االعرعاتح ٌؤلصٛاخ ٚاإلظاتح ػٕذِا ٕٔاديٗ تاعّٗ دْٚ اعرخذاَ  -

 اإلشاسج. 

 إٌظش إٌٝ اٌٛظٗ تا٘رّاَ أشٕاء اٌّحادشح اٌىالِيح.  -

 ذمٍيذ حشواخ اٌشفاٖ.  -

 ذشديذ ٔغّح اٌصٛخ.  -

 ذحذيذ ِصذس اٌصٛخ. ذّييض شذج اٌصٛخ .  -

 فُٙ ِؼأٝ اٌىٍّاخ ِٓ عياق اٌحذيس.  -

 ٌيح ذّٕيح اٌٍغح االعرمثا

 * يّىٓ ذّٕيح اٌٍغح االعرمثاٌيح ٌذٜ اٌطفً ٚرٌه ِٓ خالي :  

إٌظش –اٌرىٍُ ػٓ األشياء اٌرٝ يٙرُ تٙا اٌطفً ِٓ خالي اإلحغاط  -

 اٌشائحح.-اٌرزٚق –

 يشٜ اٌطفً األشياء أٚ صٛس٘ا اٌرٝ ٔرىٍُ ػٕٙا ػٕذ شفاٖ اٌّرىٍُ.  -

 اٌرىٍُ تٛضٛغ ٚذىٛيٓ ظًّ لصيشج.  -

 يغ اٌعٍغاخ ٌٚيظ فٝ ٚلد ذذسية ِحذد. اٌرىٍُ اٌّغرّش فٝ ظّ -

ضشٚسج اٌرشويض ػٍٝ أْ ِشىٍح اٌطفً ضؼيف اٌغّغ ٌيغد ٔطميح  -

 فحغة ٚإّٔا ٌغٛيح. 

 اإلػادج اٌّغرّشج ٌىٍّاخ األشياء اٌرٝ يحثٙا اٌطفً.   -

 ذّٕيح اٌٍغح اٌرؼثيشيح 



 ذّش ذؼٍُ اٌٍغح ػٕذ اٌطفً ضؼيف اٌغّغ تصالز ِشاحً واٌراٌٝ: 

: فٝ ٘زٖ اٌّشحٍح يرطٍغ ٌٛظٖٛ اآلخشيٓ ٍغ إٌٝ اٌٛظٗاٌرطِشحٍح  -1

 ذّٙيذا ٌٍرذسية ػٍٝ اٌرمٍيذ ٚلشاءج اٌشفاٖ.

: تذأ اٌفُٙ تيٓ ِا يشاٖ ػٍٝ اٌٛظٖٛ ِٓ ذؼثيشاخ ٚتيٓ اٌشتظِشحٍح  -2

 اٌّٛلف.

: اعرعاتح اٌطفً ٌٍّٛلف دْٚ اإلشاسج إٌٝ اٌفُٙ اٌّؼِٕٜٛشحٍح  -3

ّٕٝ دْٚ أْ ٔشفغ ٔحٓ يذٔا اٌيّٕٝ األشياء وأْ ٔمٛي ٌٗ أيٓ يذن اٌي

 ٚفٝ ٘زٖ اٌّشحٍح يّىٕٗ ِا يٍٝ :  فيغرعية. 

 إتذاء فّٙٗ ٌّشاػش اآلخشيٓ.  -

 ِطاتمح اٌشِٛص ٚاألحشف اٌّىرٛتح.  -

 يثٕٝ ِعغّاخ تاٌّىؼثاخ. -

 اٌرحذز تّخاسض أٌفاظ ٚاضحح.  -

 لصيش. –طٛيً  -لٍيً –ذحذيذ تؼض اٌّفا٘يُ ِصً وصيش -

 ذٗ واٌغضة ٚغيش٘ا.يرحىُ اٌطفً فٝ أفؼاال -

 يغرعية اٌطفً ٌرؼٍيّاخ اٌىثاس.  -

 

 أٔشطح اٌشٚضح ٌضؼاف اٌغّغ 

تاإلضافح ٌّا عثك ٕ٘ان تشاِط األٌؼاب اٌٛظيفيح ٚيشًّ األٔشطح اٌحشويح 

 اٌىثيشج واٌّشٝ ٚاٌشِٝ ٚإِغان األشياء، ٚاالذضاْ.

س وزٌه ٕ٘ان فٝ ذٍه اٌّشحٍح أٔشطح اٌّراتؼح وأْ يراتغ تاٌمٍُ خطٛط ٚصٛ

ٚسعَٛ ، أٔشطح ذؼشف أظضاء اٌعغُ، األظضاء اٌّفمٛدج )وأْ يىًّ أظضاء 

ِفمٛدج ِٓ صٛسج(، تشٔاِط اٌٍؼة اٌذساِٝ )ذّصيً أدٚاس اٌىثاس(، تشٔاِط 

اٌٍؼة اٌٙعائٝ )ِٓ خالي اٌثطالاخ اٌّىرٛتح(، ٚاٌٍؼة تاٌذِٝ )اٌرحذز 



غرطيغ ٚاٌٍؼة ِغ اٌذِيح، ِٚغشغ اٌؼشائظ ِّا يىغثٗ ِفشداخ ظذيذج ٚي

 اٌرؼثيش االٔفؼاٌٝ ػٓ ٔفغٗ.   

 


