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 املصسّع

ارتسجيني يف الرتبٔ٘ البدىٔ٘  الطلب٘  تطْٓس قدزات

 ّالسٓاع٘ يف دامع٘ األقضٙ

 التعلٔه العالٕ الكطاع

  مهاٌ التيفٔر  املصسّع ّمربزات خلفٔ٘

الطلب٘ املتنٔصًٓ  تبتطْٓس مَازاالٍتناو تطعٙ دامع٘ األقضٙ إىل      

ٙ ضله ، ّتغع ٍرا األمس عليف التدضضات املدتلف٘ ّصكل مْاٍبَه

أّلْٓاتَا يف مجل ٍرِ األّعاع اليت ٓعاىٕ ميَا قطاع غصٗ مً حضاز 

ّحٔح أٌ العنلٔ٘ الرتبْٓ٘  ،أثس علٙ ناف٘ مياحٕ اذتٔاٗ ،داٜس

ّالتعلٔنٔ٘ أٍه متطلبات البياٛ ّالتطْٓس ألٖ زتتنع، ّخباص٘ 

باضتجياٛ الهادز  ،اجملتنع الفلططٔين الرٖ ٓفتكد للنْازد التطْٓسٓ٘

زنٔصٗ أضاضٔ٘ لعنلٔ٘ التطْٓس . ّألدل الْصْل  لرٖ ٓعد، االبصسٖ

لألٍداف امليصْدٗ ّاملسدْٗ، ال بد مً تْفري ناف٘ متطلبات تطْٓس 

علٙ خْض املساحل  لٔهْىْا قادزًٓ ،ً قدزات الطلب٘ املتنٔصًٓ زٓاعًٔا

 بهفاٛٗ ّاقتداز. 

ت الددربامر التدزٓبٔدد٘ املتدضضدد٘  مددً أٍدده السندداٜص ّاملتطلبددا      ّتعددد     

الطلبدددد٘ ّنفآددددات الدددديت تغددددنً تطددددْٓس ّتينٔدددد٘ قدددددزات    ،األضاضددددٔ٘

٘ اهلاٜل٘ ،املتنٔصًٓ ّالتػريات املتطازع٘  ،مبا ْٓانب الطسع٘ التهيْلْدٔ

  ٘ ّمدً ٍدرا امليطلدل ىبعدا اذتادد٘ إىل تدْفري        .يف ناف٘ اجملداالت املدتلفد

يف ، ٓينددددٕ مددددْاٍبَه  بسىددددامر تدددددزٓل متدضددددط للطلبدددد٘ املتنٔددددصًٓ    

 ٔ٘ لتعصٓص قدزاتَه.ختضضات زٓاع

 : مربزات املصسّع

اذتالٔ٘ ال تلل احتٔادات  اض٘ اليظسٓ٘ يف الكاعات الدزاضٔ٘الدز .1

 . الطلب٘ املٍْْبني زٓاعًٔا
ىكط يف تعصٓص اجتاٍات الطلب٘ املتنٔصًٓ لتحفٔصَٓه لٔهْىْا ّدْد  .2

 .متنٔصًٓ زٓاعٔاًً
صسحي٘ ىكط يف اإلمهاىٔات ّالربامر التدزٓبٔ٘ اليت تَته بَرِ ال .3

 اهلام٘ ّاملتنٔصٗ مً الطلب٘.

 األقضٙ دامع٘

 التازٓخ املتْقع للبدٛ بالتيفٔر

 عيد تْفس الدعه مباشسٗ           

 املدٗ الالشم٘ لطسح العطاٛ

 شَس

 مدٗ تيفٔر املصسّع

 ْزشَ 4



 للنصسّعاألٍداف التينْٓ٘  الفٝ٘ املطتَدف٘ أٍداف املصسّع

 اهلدف العاو:
يف  تْٚ الطلبدد٘ املبدددعني زٓاعددٔاً  ٛ مبطدداالزتكددا

 دامع٘ األقضٙ.

 ألٍداف ارتاص٘:ا 
الهصف عً املْاٍب  مهاى٘اذتفاظ علٙ  .1

لدٚ ارتسجيني ّاملبادزات املبدع٘ السٓاعٔ٘ 

 ّالطلب٘ يف أثياٛ الدزاض٘ ادتامعٔ٘.

السٓاعٔ٘ تينٔ٘ قدزات الطلب٘ يف اجملاالت  .2

 ّالتدزٓبٔ٘ ّاإلدازٓ٘.
 للدسجيني.فتح آفام فسظ عنل  .3
 كاف٘ السٓاع٘ للضح٘ العام٘ ىصس ث  .4

 .الفلططٔين جملتنعٔ٘ يف اجملتنعّاليفطٔ٘ ّا

( 333خيدو املصسّع )

  .طالب ّطالب٘

 العنل علٙ حتطني دْدٗ التعلٔه. 
  ٕتعصٓص الْعع االدتناع

 .ّاالقتضادٖ للنذتنع احمللٕ

 ٗخلل فسظ عنل ددٓد. 

  ٘ٔانتطاب ارتربٗ يف زتاالت في. 

 التكدٓسٓ٘ ٔرِ ّتهالٔفُس ملهْىات املصسّع  ّآلٔ٘ تيفّصف خمتض
 ّصف املصسّع

ّخسجيٕ نلٔ٘  َٓدف ٍرا املصسّع إىل دعه األىصط٘ السٓاعٔ٘ ّاأللعاب الرتفَٔٔ٘ ّالضح٘ العام٘ لطلب٘     

 ،يف اجملتنع الفلططٔينالسٓاعٕ  ّىصس ثكاف٘ اللعب  ،الرتبٔ٘ السٓاعٔ٘ يف زتاالت تَه قغآا اإلىطاٌ بصهٍل عاو

ّاالٍتناو بالضح٘ العام٘، ّاملصازن٘ الفاعل٘ يف اجملتنع احمللٕ، ّىصس األلعاب  ،ّالتأنٔد علٙ حكْم اإلىطاٌ

السٓاعٔ٘ املدتلف٘، ّذلو مً خالل تْفري الدعه الفين ّاملادٖ ّاليفطٕ ّاجملتنعٕ هلا، ّتطْٓس قدزات املصازنني 

ّالتدزٓب ّالتينٔ٘  ،ّالعالقات العام٘ ّاذتاضْب،ادتْاىب السٓاعٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّتأٍٔلَه مً خالل التدزٓب يف 

 البصسٓ٘ ّاجملتنعٔ٘ ّإدازٗ املبازٓات.    

 آلٔ٘ التيفٔر

 عكد لكاٛ تعسٓفٕ مفتْح مع املَتنني ناف٘ حْل املصسّع. -1

 .تيظٔه ّزش٘ عنل تعسٓفٔ٘ لطاقه نلٔ٘ الرتبٔ٘ البدىٔ٘ ّالسٓاع٘  يف دامع٘ األقضٙ -2
ّفتح األفام لتكدٓه أفهاز ّمصسّعات  ،عكد ثالخ ّزش عنل لطلب٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ البدىٔ٘ ّالسٓاع٘ -3

 .،ّالسٓاع٘ السٓاعٔ٘، يف زتاالت التدزٓب ّالضح٘مبدع٘ مً قبل الطلب٘، 



الرتبٔ٘ البدىٔد٘ ّالسٓاعد٘، عندادٗ التعلدٔه     عنادٗ املكدم٘  )ي٘ متدضض٘ للفسش األّلٕ للنبادزات تصهٔل دت -4

 طتنس، عنادٗ التدطٔ  ّالتطْٓس(.امل
 .املبادزات، ّعسعَا ّاملْافل علَٔا مً اللذي٘ املتدضض٘ عسضتدزٓب املصازنني علٙ مَازات  -5
 ، ّإعالٌ اليتاٜر.بصهل ىَاٜٕ ملبادزاتعكد مكابالت الختٔاز ا -6
 املكبْل٘.  ادات الفئ٘ ّاللْدطتٔ٘ للنبادزاتاللذاٌ الفئ٘ لتحدٓد االحتٔ ادتناع -7
 ٘ التدزٓب اإلدازٖ.مسحل -8
 .ملعامالت املالٔ٘ ارتاص٘ باملبادزاتعكد ّزش٘ عنل حْل تيفٔر ا  -9

 الطلب٘ املكبْل٘. زٓد اللْاشو ّاالحتٔادات ملبادزاتشساٛ ّتْمسحل٘   -13
  مسحل٘ التدزٓب الفين.  -11
 مسحل٘ التْدُٔ الفين.  -12
ات خمتلف٘ فسدٓ٘ ّمجاعٔ٘ يف مسحل٘ االىفتاح علٙ اجملتنع احمللٕ، مً خالل عكد مبازٓات ّدٓ٘ ّزٓاع  -13

 ادتامعات ّاملدازس ّاملؤضطات املدتلف٘ ّالبلدٓات ّاليْادٖ السٓاعٔ٘.
 عكد مْىدٓال مضػس دتنٔع األلعاب ّالسٓاعات اليت مت التدزب علَٔا.   -14
 اذتضْل علٙ التػرٓ٘ السادع٘.التكْٓه ّ  -15
 اذتفل ارتتامٕ.   -16

 دَ٘ التنْٓل املكرتح٘

 ق٘ )مصازن٘ يف التيفٔر(دَات ذات عال املؤضط٘

 ال ْٓدد ال ْٓدد

 ($التهلف٘ التكدٓسٓ٘ ) عياصس املصسّع

 20,000 تهلف٘ تيفٔر األىصط٘ ّالفعالٔات

 20,000 اإلمجالٕ

 

 

 

 

 

 



 اآلثاز احمللٔ٘ املتْقع٘ لتيفٔر املصسّع

 إجيابٔ٘

 البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ للطالب حتطيا.عب   .1
 مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ازتفعا. .2
بصهل  زتفعلب٘ عً الدازض٘ يف ادتامع٘ اطزعا ال .3

 .ملحْظ.

 

 ضلبٔ٘

 .ْٓدد ال -

 يف مصازٓع مصابَ٘ امع٘خربٗ ادت

 هلا خربٗ عالٔ٘ يف تيفٔر ّاإلشساف علٙ مجل ٍرِ األىصط٘ ّالفعالٔات.ادتامع٘   -
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