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تاليٛز انسُخ انخبيسخ اثتذائٙ فٙ يبدح انهغخ انعشثٛختحهٛم األخطبء انكتبثٛخ نذٖ   
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 . تركيثة فرلة الثحث3

 أ. رئيس المشروع
  االسم  اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة

 أستبر ثبحج انًشكز انجبيعٙ ثبنُعبيخ.
 أستبر يحبظش قسى أ.

 عجذ انقبدس ثٕعصبثخ انهغخ ٔاألدة انعشثٙ

 ب. أعضاء الفريك
 االسم اللمة التخصص الرتثة و الوظيفة المؤسسة

 أستبر ثبحج جبيعخ تهًسبٌ.
 أستبر انتعهٛى انعبنٙ

 عجذ انجهٛم يشتبض انهغخ ٔاألدة انعشثٙ

 أستبر ثبحج جبيعخ تهًسبٌ.
 أستبر انتعهٛى انعبنٙ

 يٓذ٘ ثٕسٔثخ انهغخ ٔاألدة انعشثٙ

 المشروع إلشكالية ملخص. 4
ٔعهّٛ تقٕو ْزِ انذساسخ ٚذخم ْزا انجحج ظًٍ " انهسبَٛبد انتطجٛقٛخ "، ٔانز٘ ٚعُٗ ثتعهٛى انهغخ نغٛش انُبطقٍٛ ثٓب ٔنهُبطقٍٛ ثٓب كزنك. 

كم  عهٗ تحهٛم األخطبء انتحشٚشٚخ انتٙ ٚقع فٛٓب تاليٛز انسُخ انخبيسخ اثتذائٙ فٙ يبدح انهغخ انعشثٛخ، ٔانحقٛقخ أَّ كبٌ ثبإليكبٌ دساسخ
انكتبثٛخ األخطبء انتٙ ٚقع فٛٓب ْؤالء انتاليٛز، ٔنكٍ ٔثغشض تحذٚذ أكخش نًٕظٕع انذساسخ حصشَب ْزِ األخطبء فٙ األخطبء 

 ٔانتحشٚشٚخ، سغى أٌ األخطبء تقع تقشٚجب فٙ انًٓبساد األسثعخ: االستًبع، ٔانتحذث، ٔانقشاءح، ٔانكتبثخ.  
 

ٔنقذ اختشَب فٙ ْزِ انذساسخ إجشاء ثحج يٛذاَٙ عهٗ تاليٛز انسُخ انخبيسخ اثتذائٙ انزٍٚ سُٛتقم يُٓى يٍ ُٚتقم إنٗ انطٕس انًتٕسط، 
 ٔعهّٛ فـبنفئخ انًستٓذفخ ْى تاليٛز انسُخ انخبيسخ اثتذائٙ فٙ يؤسسبتُب انتشثٕٚخ.

 
فٙ انهغخ ٔنعهّ يٍ انًٓى أٌ َزكش ُْب أٌ ْؤالء انتاليٛز ٔثبَتقبنٓى إنٗ انطٕس انًتٕسط ٚفتشض فٛٓى أٌ ٚتًتعٕا ثًستٕٖ حسٍ أٔ جٛذ 

 انعشثٛخ ثغشض انًتبثعخ انحسُخ ٔانتحصٛم انجٛذ فٙ انطٕس انزٍٚ ْى يقجهٌٕ عهّٛ.
 نهجحج " تســبؤالتّ انشئٛسٛــخ"، ْٔٙ:

نذٖ تاليٛز انسُخ انخبيسخ اثتذائٙ؟ ٔيب ْٙ أسجبثٓب ٔثبنتبنٙ كٛف ًٚكٍ  اَتشبسأ شٕٛعبيب ْٙ أْى األخطبء انكتبثٛخ انتحشٚشٚخ األكخش 
 ب؟ ْزِ ْٙ انتسبؤالد انتٙ ٚحبٔل انجحج ـ يٍ خالل انذساسخ انًٛذاَٛخ ـ أٌ ٚجٛت عهٛٓب.يعبنجتٓ

 نهجحج كزنك حذٔدِ انًكبَٛخ ٔانزيبَٛخ ٔ انًٕظٕعٛخ:
د فعٍ انحذٔد انًٕظٕعٛخ فهٍ تتعذ ْزِ انذساسخ " األخطبء انكتبثٛخ ٔانتحشٚشٚخ "، ٔعٍ انحذٔد انًكبَٛخ فسٛقتصش عهٗ " ثعط االثتذائٛب

 "، ٔأيب عٍ انحذٔد انزيبَٛخ فهٍ ٚتعذ انجحج " حالث سُٕاد ".
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