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�إىل  �مل�ستمر  �لتعليم  �ملجتمع و  �إد�رة خدمة  �أن حتولت  بعد 
عمادة م�ستقلة يف قطاع �خلدمات �لأكادميية �مل�ساندة وفق 
�أكتوبر  يف  تطبيقه  مت  و�لذي  للهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل 
2009م، �أ�سبحت عمادة خدمة �ملجتمع و �لتعليم �مل�ستمر 
بعد هذ� �لتعديل �لإد�ري نافذة �لهيئة على �ملجتمع �ملحلي 

و�خلارجي. 

رسالتنـــــا: 

» �لرتقاء بالأفر�د تثقيفًا وتعليمًا وتدريبًا بتقنيات حديثة 
تطلعات  وحتقق  �لع�رص  تو�كب  متميزة  بر�مج  خالل  من 

�ملجتمع«





للتعليم  العامة  الهيئة  تؤمن 
الشراكــــــــــــه  مببــــــــــــدأ  والتـــــــدريب  التطبيقي 
إلى  تهدف  التي  اإلجتماعية  واملسؤوليــــــــــــة 
بكل  بهم  واالرتقاء  املجتمع  أفراد  تنمية 
التواصل  جسور  ومد  املتاحة،  الوسائل 
والتي  املجتمع  فئات  جميع  مع  والتعاون 
األساس  احملور  باعتباره  اإلنسان  تستهدف 

ألي خطة تنموية شاملة . 

املجتمع  خدمة  بعمادة  ممثلة  الهيئة  وتسعى 
والتعليم املستمر إلى نشر العلم واملعرفة والثقافة لكافة 
أفراد املجتمع مواطنني ومقيمني عن طريق طرح برامج 
واحتياجاتهم  رغباتهم  تلبى  متنوعة،  تدريبية  ودورات 
واهتماماتهم وحتقق تطلعاتهم املنشودة إلى ما هو جديد 

فى عالم املعرفة والتكنولوجيا . 

وإن تقدمي هذا الدليل اإلرشادي واإلعالمي يسهل 
العمادة ويهدف  الراغبني االلتحاق بدورات وبرامج  على 
البرامج   واختيار  انتقاء  خالل  من  اجلديد  مواكبة  إلى 
الهيئة  دور  وتؤكد  املستقبل  تستشرف  التي  الطموحة 
املتنامي فى خدمة املجتمع، آملني دوما أن نوفق  ملا فيه 

صالح الفرد واملجتمع . 

واهلل املوفق 

الدكتور / علـي فهـد املـضف
مدير عام الهيئة للعامة للتعليم التطبيقي والتدريب 





تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
املجتمع  خدمة  بعمادة  ممثلة  والتدريب 
فرص  وتعزيز  توفير  إلى  املستمر،  والتعليم 
الشراكة  على  واملبنية  احلياة،  مدى  التعلم 
املجتمع،  شرائح  لكافة  احلقيقية  واملسئولية 
وبعض  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  فيهم  مبن 
العمادة يف توفير  الفئات األخرى، والتي تقوم 
نظرًا  تواجدهم  أماكن  يف  لهم  خدماتها 
النفسي،  )الطب  كنزالء  اإلنسانية،  لظروفهم 

واملؤسسات اإلصالحية، ودور الرعاية اإلجتماعية، وغيرهم(. 

أهداف  حتقيق  يف  دورها  تفعيل  إلى  الهيئة  وتهدف 
ومن  الفعلية،  املجتمع  ملتطلبات  وفقًا  املستدامة  التنمية 
للنهوض  وذلك  واملؤسسات،  األفراد  احتياجات  دراسة  خالل 
بالقدرات العملية واملهنية للكوادر البشرية وتطوير خبراتهم 
جميع  يف  احمللية  بالكفاءات  العمل  سوق  ورفد  ومعارفهم، 

املجاالت. 

والذي  الدليل،  هذا  أيديكم  بني  نضع  أن  يسعدنا 
يقدم نبذة تعريفية عن برامجنا ودوراتنا العلمية والتدريبية 
توظيف  على  خاللها  من  الهيئة  حترص  والتي  واملهنية، 
ملواكبة  املتميزة  البرامج  واستخدام  احلديثة  التقنيات 
التنموية  اخلطة  مع  التكامل  و  احلالي،  العصر  حتديات 

للدولة لعام 2035.

وأخيرًا، يشرفنا دعوتكم لإللتحاق بهذه البرامج، كما 
يسرنا تلقي مقترحاتكم وأفكاركم البّناءة. 

                     د. جاسـم محـمد االستـاد 
نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة





تسعى عمادة خدمة املجتمع والتعليم   
املستمر لتكون حلقة الوصل بني اإلنسان 

واإلنسان، بني األفراد ومجتمعهم، بني 
اإلمكانيات والطموحات، بني املعرفة واخلبرة 

واملهارة ومن يحتاجها أو يرغب يف اكتسابها 
أو يسعى لالستزادة منها، وذلك عن طريق 

البرامج العلمية التي تطرحها العمادة ألفراد 
املجتمع يف مختلف مجاالت اللغات املتعددة 
والعلوم التقنية واإلدارية واملالية والصحية 

واإلنسانية والهندسية واحلرفية واملهنية 
والتربوية والتعليمية بل ومجال الهوايات، هذا فضال عن 
احملاضرات والندوات التي تقيمها العمادة ألفراد املجتمع 

وطلبة املدارس، لترسخ يف أذهانهم القيم املجتمعية العالية 
وترسم طريقا منيرا إلى املستقبل عماده القيم السامية وزاده 

الهمم العالية واألهداف الواضحة للوصول إلى مستقبل 
مشرق.

كما تقوم عمادة خدمة املجتمع بدور إنساني رائد   
ينسجم مع الدور اإلنساني الكبير لدولة الكويت، لتقدم بعض 

البرامج اخلاصة لبعض فئات املجتمع التي دفعتها الظروف 
للسقوط يف مسالك اإلجرام أو إدمان املخدرات أو أية معوقات 

تخرج الفرد عن مساره الطبيعي وحترفه عن االستمرار 
مع مجتمعه يف طريق التقدم وجادة اإلجناز، لتساهم ـ مع 
مؤسسات املجتمع األخرى ـ يف إعادة تأهيلهم وإدماجهم يف 

املجتمع ليعودوا عنصرا صاحلا يساهم يف بناء املجتمع.

ختاما، فإن عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر   
متثل وجها مشرقا تطل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من خالله على املجتمع، لتنشر نور املعرفة بني 

أفراده، وتعلي من قيمة الفرد عن طريق إكسابه ما يحتاج من 
علوم ومهارات تعينه للوصول إلى فاعلية اإلجناز ومهارة البناء 

                     د. تركـي سطـام املطـيري  
عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر 





والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  إن 
املستمر وبرامجها حلقة من حلقات التواصل 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  الثقايف بني 
أطيافه بغض  بكافة  املجتمع  وأفراد  والتدريب 
النظر عن عامل السن أو املؤهل أو اجلنسية أو 

الظروف االجتماعية .

وحترص عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
التي  البرامج  لتقدمي  احلرص  كل  املستمر 

يحرص عليها املجتمع ويقوم بطلبها، كذلك إن العمادة تفتح 
باب التعاون بني أعضاء هيئة التدريس والتدريب سواء كان 
ذلك يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة 
الكويت أو أي مؤسسة من مؤسسات التعليم لتقدمي برامج 
معينة تخدم املجتمع فإن العمادة لتحرص كل احلرص على 

تبني هذه البرامج .

وها هو اآلن الدليل التعريفي لعمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر بني يديك ملعرفة كافة البرامج التعليمية 
سهل  بأسلوب  البرامج  هذه  وأهداف  واحلرفية  والثقافية 

وبساطة يف العرض والتصنيف

على  احلرص  كل  حريصة  العمادة  إن  اخلتام  ويف 
وأبوابها  املجتمع  عالية ألفراد  وجودة  تقدمي خدمة ممتازة 

مفتوحة ألي مقترح أو نقد بناء ..

وختامًا أسأل اهلل القدير أن يحفظ الكويت وأميرها 
البلد  العز واألمن لهذا  ، ويدمي هذا  وشعبها من كل مكروه 

وسائر بالد املسلمني ... اللهم آمني

أ. د. وليد محمد احلمد
مساعد عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر 





ملســــة وفـــاء
» من ل ي�سكر �لنا�س ل ي�سكر �لله عز وجل «

�ل�سكــر  �آيات  باأ�سمى  نتقدم  وعرفانا  وتقدير�  وفاء      
�ملجتمع  خدمة  �إد�رة  مدير  �لعطار  ح�سن  غلوم  لالأ�ستاذ/ 
عام  وحتى   1984 عام  من  �لفرتة  يف  �مل�ستمر  و�لتعليم 
2006م على ما قدم وبذل فى �سبيل تطوير وتقدم �لعمل، 
حر�سا منه مع فريق عمله على كل ما يفيد ويرقى بالفرد 

و�ملجتمع.

      و�ل�سكر مو�سول للعميد �ل�سابق 

األستاذ الدكتور / عبدالرحيم عبدالهادي الكندري 

�لتطوير  �إىل  بالعمادة  �لنهو�س  �سبيل  يف  ماقدمه  على 
و�لتقدم و�لزدهار. 

وفق �لله �جلميع ملا يحبه وير�ساه 
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الهيكل التنظيمي
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر
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وحدة التسجيل
 )مستوى قسم)

قسم التعليم املستمر
والتواصل املجتمعي 

قسم البرامج
العلمية

قسم البرامج
التأهيلية

نائب املدير العام
لقطاع اخلدمات األكادميية  املساندة 

املدير العام

عمادة  خدمة  املجتمع  والتعليم  املستمر
( مستوى إدارة )

  مساعد العميد خلدمة  املجتمع
والتعليم   املستمر ) مستوى مراقبة(





األهداف :

نشر العلم واملعرفة والثقافة لكافة فئات املجتمع مواطنني ومقيمني . 1
عن طريق البرامج التدريبية والندوات واحللقات الدراسية .

حتقيق مبدأ النمو الذاتي املتكامل وتطبيق مبدأ التعلم مدى احلياة . 2
عن طريق برامج تدريبية تلبى رغبات واحتياجات أفراد املجتمع . 

املساهمة يف تنمية القوى البشرية بتوفير برامج يف مجاالت اخلدمات . 3
التعليمية والتدريبية تهدف إلى تنمية معارفهم ومهاراتهم. 

اإلسهام فى توثيق الروابط وتوطيد العالقة ودعم جسور التواصل بني . 4
الهيئة وقطاعات املجتمع املختلفة . 

الرعاية العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية فى تقدمي برامج . 5
ونزالء  اخلاصة  االحتياجات  وذوي  واألسرة  املرأة  تخدم  تدريبية 
مستشفى الطب النفسي واملؤسسات اإلصالحية والرعاية االجتماعية 

والرعاية الالحقة . 

21





إختصاصات        عمادة           خدمة          املجتمع
والتعليم           املستمر:

القيام بالدراسات االستطالعية وامليدانية التي تكشف عن احتياجات . 1
األفراد يف مجاالت خدمة املجتمع والتعليم املستمر.

اقتراح اخلطط السنوية واملستقبلية للنشاطات واملجاالت التي تهدف . 2
إلى خدمة املجتمع والتعليم املستمر والتنسيق يف ذلك مع اجلهات 

والهيئات املعنية بهذه األنشطة.

تنظيم ومتابعة تنفيذ اخلطة السنوية .. 3

إقامة األسابيع الثقافية العربية واألجنبية وتنظيم معارض التراث . 4
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

البرامج . 5 تقدمهم يف  ومتابعة  الدارسني  تقومي  عملية  على  اإلشراف 
املقيدين بها.

إصدار شهادات اجتياز برامج خدمة املجتمع والتعليم املستمر .. 6

إعداد املوازنة التقديرية واخلطة السنوية ألنشطة العمادة ورفعها إلى . 7
نائب املدير العام لقطاع اخلدمات األكادميية املساندة .

إعداد تقارير املتابعة الدورية ألنشطة العمادة ورفعها إلى نائب املدير . 8
العام لقطاع اخلدمات األكادميية املساندة.

إعداد املقترحات املالئمة لتطوير أنشطة العمادة .. 9
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قواعد االنسحاب : 
يحق للدارس أو الدارسة استرداد قيمة الرسوم كاملة فى احلالتني : 

إلغاء البرنامج لعدم توفر احلد األدنى من املتقدمني . . 1
االنسحاب من البرنامج قبل بدء الدراسة . . 2
ال يحق للدارس أو الدارسة استرداد قيمة الرسوم بدون تقدمي إيصال . 3

دفع الرسوم »النسخة البيضاء« . 
التقييم : 

1-مفهوم التقييم : 
حيث  املنشودة  األهداف  من  حتقيقه  مت  ما  مدى  قياس  هو  التقييم 
يساعد فى حتديد املشكالت ومعرفة العقبات واملعوقات بهدف حتسني 

العملية التدريبية ورفع كفاءتها وزيادة فعالية البرامج املقدمة . 
2- أهداف التقييم :

يسهم التقييم فى حتقيق اآلتي : -
التحفيز على الدراسة واإلنتاج . . 1
تعرف املدرب على الفروق الفردية بني الدارسني وإرشادهم وتوجيههم . 2

إلى أفضل السبل فى التحصيل . 
وضوح األهداف التعليمية والتدريبية لكل من احملاضر / الدارس . . 3
مساعدة الدارسني على حتديد صعوبات التعلم لديهم والعمل على . 4

تذليلها أواًل بأول . 
تطوير وحتديث البرامج مبا يتفق مع أهداف التغيير املنشود . . 5

3- أساليب التقييم : 
املدرسني  السادة  التقييم السترشاد  الدليل ألساليب  مت تضمني هذا 
بها علما بأنها غير ملزمة لهم . ويعتبر التعليم التطبيقي والتدريب 
من أكثر النظم التعليمية والتدريبية التي تأخذ بالعديد من أساليب 
التقييم املختلفة نظرا ملا تشمله البرامج عامة من دروس ومحاضرات 
تتم داخل قاعات الدراسة النظرية ، وبيانات عملية جتري داخل الورش 
فى  الكبير  التنوع  لهذا  وتبعا  امليدانية  التدريبات  وكذلك  واملختبرات 
الدارسني فى  تقييم  أساليب  تتعدد  التدريس  التعليم وطرق  أساليب 

برامج عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر كالتالي : 
•   األعمال املوضوعية 

•   األعمال الفصلية 
•   االختبارات الشفهية والعملية والتطبيقية . 

•   أساليب قد يرى احملاضر األخذ بها بعد موافقة العمادة عليها . 
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4- تقييم األداء : 
مينح الدارس أو الدارسة فى نهاية الفترة احملددة وبناء على طلبه شهادة 
نسبة  تتعدى  أال  على  النهائي  االختبار  النجاح يف  بعد  البرنامج  اجتياز 
الغياب أكثر من %25من املدة املقررة للبرنامج . علما بأن مدة الدراسة 
املقررة فى كـل برنامــــج هى » 8 أسابيـــع » بواقـــع 32 ساعة دراسيـــة ومبعــدل 
4 ساعات أسبوعيا فى أغلب البرامج ، إال فى الدورات القصيرة واملكثفة . 

نسبة الغياب :
جدول يوضح نسبة الغياب

النسبةاحملاضراتالساعات
%6محاضرةساعتان

%12.5محاضرتان4 ساعات
%319 محاضرات6 ساعات
%425 محاضرات8 ساعات

%531 محاضرات10 ساعات
%638 محاضرات12 ساعات
%744 محاضرات14 ساعة
%850 محاضرات16 ساعة
%956 محاضرات18 ساعة
%1062.5 محاضرات20 ساعة
%1169 محاضرة22 ساعة
%1275 محاضرة24 ساعة
%1381 محاضرة26 ساعة
%1488 محاضرة28 ساعة
%1594 محاضرة30 ساعة
%16100 محاضرة32 ساعة

مالئمة  أكثر  لتكون  واحملتويات  األهداف  حيث  من  البرامج  وتختلف 
الحتياجات الدارسني إضافة إلى ما يقوم به املشرفون فى كل موقع من 

املواقع بتوفير أفضل اإلمكانات إلجناح البرامج التي تقدمها . 
مت  البرامج  بها  تعقد  التي  للمواقع  إرشادية  خرائط  الدليل  ويتضمن 

إرفاقها فى نهاية الدليل .
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املراكز التدريبية

•    عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر )العديلية(
•    مدرسة مقداد بن األسود املتوسطة بنني )اجلهراء(
•    كلية التربية األساسية - بنات  )اجلهراء - تيماء(.

•    ثانوية املباركية - بنني )الفروانية(.
•    وزارة الصحة - مستشفى الطب النفسي ومستشفى اإلدمان.

•    وزارة الداخلية - اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية.
•    وزارة الشؤون االجتماعية والعمل إدارة رعاية األحداث.

•    وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية - إدارة الدراسات اإلسالمية - مركز  
      الرعاية االحقة.

مواقع عقد البرامج :
وأماكن سكن  تتالئم  متعددة  مواقع مختلفة  فى  الدراسية  البرامج  تقام 
الدارسني إن أمكن حيث يقدم فى كل موقع برامج دراسية تتالئم وطبيعة 

الدراسة فيه .
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ترحيب

التسجيل والقبول: 

•    أن يكون قد جتاوز سن الثامنة عشر أما بالنسبة لبرامج األطفال
      فاحلد األدنى للعمر 6 سنوات

•    أن يكون ملما بالقراءة والكتابة . 
•    يشترط لبعض البرامج مؤهالت دراسية معينة . 

اإلعالن عن التسجيل بالبرامج : 
والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  ببرامج  التسجيل  عن  اإلعالن  يتم 
اإلعالم  وسائل  طريق  عن  جديد  دراسي  فصل  كل  بداية  مع  املستمر 
اإلعالن  ويحدد  مجالت  وتلفزيون  إذاعة   ، يومية  صحف  املختلفة 
والبرامج على  الدورات  الطلبات كما يعلن عن  الفترة احملددة لقبول 

 . www.paaet.edu.kw موقع الهيئة على الشبكة العاملية
املستمر  والتعليم  املجتمع  خدمة  عمادة  ببرامج  التسجيل  ميكن 

فى األوقات التالية : 
ساعات التسجيل الرسمية : 

دراسي  فصل  كل  قبل  عنها  يعلن  التي  التسجيل  أوقات  خالل  وذلك 
من يوم األحد إلى األربعاء على فترتني، من الساعة التاسعة و حتى 
الثامنة  الساعة  الساعة اخلامسة حتى  ، ومن  الواحدة ظهرًا  الساعة 
مساًء ملدة أسبوعني من تاريخ بدء التسجيل الذى يستمر حتى اليوم 

األول للدراسة . 
رسوم االشتراك: 

من )20-35( دينارا كويتيا للبرنامج الواحد 
وهي  واملادية  البشرية  اإلمكانات  حيث  من  متكاملة  البرامج  هذه  وتكون 

عوامل أساسية البد منها لنجاح أي برنامج . 
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

1 - مجال اللغات 
لغة  تعلم  أو  لغة  من  الدارس  مالدى  تنمية  إلى  للغة  برامجنا  تهدف 
جديدة والرغبة فى التخاطب أو االستماع سواء كانت اللغة هي »العربية 
على  الفرد  يعني  اللغة  فتعلم  األسبانية«  أو  الفرنسية   - اإلجنليزية   -

االستيعاب لفكر /تعليمات /متطلبات اآلخرين . 

أخي / أختي ..
العالم من حولنا يتغير مقولة حقيقية فإن آمنت بها حتتم عليك املسايرة 

خاصة وأن التعلم ميسر دون مجهود يذكر أو تكلفة باهظة . 

مجال اللغات 
اللغة العربية أطفال )املستوى األول (. 1
اللغة العربية أطفال ) املستوى الثاني (. 2
اللغة اإلجنليزية أطفال )املستوى األول( . 3
اللغة اإلجنليزية أطفال )املستوى الثاني( . 4
اللغة الفرنسية أطفال  . 5
اللغة العربية لغير الناطقني بها . 6
اللهجة الكويتية لألجانب. 7
اللغة اإلجنليزية محادثة )املستوى األول( . 8
اللغة اإلجنليزية محادثة )املستوى الثاني(. 9

 اللغة اإلجنليزية محادثة )املستوى الثالث(. 10
 اللغة اإلجنليزية محادثة )املستوى الرابع(. 11
 قواعد الكتابة فى اللغة اإلجنليزية )املستوى األول(. 12
 قواعد الكتابة فى اللغة اإلجنليزية )املستوى الثاني(. 13
 اللغة اإلجنليزية لألعمال التجارية. 14
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

 مبادئ الترجمة من وإلى اإلجنليزية )املستوى األول(. 15
 مبادئ الترجمة من وإلى اإلجنليزية )املستوى الثاني(. 16
 اللغة الفرنسية محادثة )املستوى األول ( . 17
 اللغة الفرنسية محادثة )املستوى الثاني (. 18
 اللغة األملانية محادثة )املستوى األول (. 19
 اللغة األملانية محادثة )املستوى الثاني (. 20
 اللغة األسبانية محادثة )املستوى األول (	. 21
 اللغة األسبانية محادثة )املستوى الثاني (. 22
 اللغة التركية محادثة )املستوى األول (. 23
 اللغة التركية محادثة )املستوى الثاني (. 24
 اللغة الفارسية محادثة )املستوى األول ( . 25
 اللغة الفلبينيه محادثة )املستوى األول ( . 26
 اللغة الصينية محادثة )املستوى األول (. 27
 لغة اإلشارة )املستوى األول (. 28
 لغة اإلشارة )املستوى الثاني (. 29
لغة اإلشارة )املستوى الثالث (. 30
لغة اإلشارة )املستوى الرابع(. 31
كتابة التقارير اإلجنليزية واملراسالت. 32
ترجمة وقواعد اللغة اإلجنليزية . 33
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 001 اللغة العربية أطفال
) املستوى األول (

الهدف العام :
•    يحب الطفل لغته ويقبل على دراستها .

•    يتعرف على احلروف وأشكالها وأسمائها وأصواتها .
•    يتدرب على املهارة الهجائية .

•    يقرأ ويكتب ما يدرسه بطالقة .
•    يتقن املهارات اخلاصة بكل درس.

احملتوى العلمي :
قراءة احلروف من على اللوحات أو البطاقات أو السبورة أو الكتاب.. 1
قراءة احلروف مرتبة وغير مرتبة .. 2
كلمات . 3 وكتابة  ذكر  مع   ، للحروف  القصيرة  األصوات  إلى  التعرف 

تشتمل عليها .
التعرف إلى األصوات الطويلة، مع ذكر وكتابة كلمات تشتمل عليها.. 4
املوازنة بني األصوات القصيرة والطويلة للحروف .. 5
حتليل الكلمات وتكوين كلمات وجمل .. 6
التدريب على قراءة كلمات ثم قطع .. 7
التدريب على مهارات التهجي والقراءة ومهارات اإلمالء.. 8
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 002 اللغة العربية أطفال
) املستوى الثاني (

الهدف العام :

•    إتقان املهارات التي اكتسبها الطفل يف دراسة املستوى األول للدورة .
•    التدريب على املهارة الهجائية ، وقراءة الكلمات والقطع .

احملتوى العلمي :
يتعرف الدارس إلى أشكال احلروف يف أول ووسط وآخر الكلمة .. 1
يتدرب على تركيب كلمات من األصوات القصيرة للحروف .. 2
يحلل الدارس الكلمات إلي حروفها .. 3
يقرأ ويكتب مجموعة كبيرة من الكلمات التي تتكون من األصوات القصيرة.. 4
يتعرف الدارس إلى األصوات الطويلة للحروف من )آ - با - تا( ويركب . 5

كلمات عليها.
مراجعة ماسبق.. 6
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 003 اللغة اإلنجليزية أطفال 
 )املستوى األول (

الهدف العام :

•     يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية
       لألطفال.

احملتوى العلمي :
حتية األصدقاء وتقدمي األشخاص أنفسهم )حوارات قصيرة(.. 1
التعرف إلى اآلخرين من خالل السؤال عن االسم والعمر والصحة.. 2
التعرف إلى األشياء احمليطة يف الصف واملدرسة .. 3
التعرف إلى األلوان .. 4
صيغة الفعل فى احلاضر املستمر وضمائر امللكية .. 5
األعمال التي يقوم بها الفرد .. 6
أفراد األسرة وأعضاء اجلسم .. 7
األشياء احمليطة داخل املنزل وخارجه .. 8
األعداد ، قراءة وكتابة .. 9

القصيرة . 10 األصوات  بني  والتمييز  وقراءة  كتابة  احلروف  إلى  التعرف 
واألصوات الطويلة.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 004 اللغة اإلنجليزية أطفال
)املستوى الثاني (

الهدف العام :

•     يهدف إلى حتقيق مستوى متقدم من إتقان مهارات احملادثة باللغة
      اإلجنليزية.

احملتوى العلمي :
املضارع . 1  - البسيط  املاضى   - البسيط  )املضارع  النحوية  القواعد 

املستمر - املستقبل البسيط ( وذلك لبناء جملة سليمة لغويا ونحويا 
إلجادة مهارة الكتابة .

أيام األسبوع والشهور .. 2
الطقس وأحواله .. 3
أسماء األطعمة واملالبس .. 4
فى . 5 الثقة  جرعة  لزيادة  واجلماعية  الثنائية  احلوارات  من  التكثيف 

ممارسة اللغة ممارسة فعلية .
التدريب على األساليب االستفهامية والتفضيلية .. 6
حروف اجلر واألسماء واألفعال والضمائر والصفة .. 7
التدريب على وصف األشياء واألماكن .. 8
كيفية طرح االسئلة عن أشياء حدثت يف املاضى واحلاضر .. 9

األسعار واملقارنه بني األصناف املتعددة .. 10
التدريب على كيفية وضع االقتراحات البسيطة .. 11
استخدام األزمنة بطريقة صحيحة .. 12
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 005 اللغة الفرنسية أطفال

الهدف العام :
•    تنمية مهارات اللغة الفرنسية لدى األطفال ملستوى ميكنهم من فهم 

  اللغة الفرنسية املتداولة .
    

احملتوى العلمي :
احلروف الهجائية ، األعداد .. 1
أيام األسبوع ، وأشهر السنة .. 2
تقدمي االسم ، والسن .. 3
أساليب التحية والشكر .. 4
كيفية طرح األسئلة .. 5
تدريبات عملية.. 6
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 006 اللغة العربية 
لغري الناطقني بها

الهدف العام :

•    تنمية قدرة احملادثة لدى الدارسني الذين ال يتحدثون اللغة العربية.

احملتوى العلمي :
األصوات العربية الصامتة منها والصائتة.. 1
الفرق بني املعهود لديهم من أصوات وما يف اللغة العربية .. 2
جمل وتعبيرات خاصة بالتحية وتقدمي االسم »شفويا« .. 3
تعرف املوجودات فى القاعة الدراسية »إشارة ومحادثة« .. 4
األلفاظ اخلاصة بجسم اإلنسان وملبوساته »مكتوبة« .. 5
فى املطبخ ،كل املفردات اخلاصة بهذا املقام »مكتوبة - محادثة« .. 6
فى املطعم وكذلك حاالت يكون فيها النزيل نادال وبالعكس .. 7
فى املستشفى وفى الفندق ، حديث مع موظف فى املقهى ، فى البريد . 8

فضال عن محادثات تخص حياتهم اليومية.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 007 اللهجة الكويتية لألجانب

الهدف العام :
•      تقدمي اللهجة الكويتية لألجانب وطريقة نطقها بحروف اللغة  

      اإلجنليزية املبسطة، التقارب والتالحم االجتماعي بفهم أهم
      مفردات اللهجة الكويتية شائعة االستخدام، الترسيخ الثقايف للتراث  

      الكويتي واحلضارة الكويتية من خالل شرح أصول مفردات اللهجة
      الكويتية العصرية وأصولها التاريخية واللغوية العربية

احملتوى العلمي:
التعرف إلى بعض املفردات من اللهجة الكويتية شائعة االستخدام:- . 1

األثاث   - التحية   - احلركة  أفعال   - واألشخاص  األماكن   - الطعام 
واألدوات - مفردات متنوعة - األعداد واألرقام - العالمات واألعراض 

املرضية - الضمائر والصفات .
التدريب على احلوار باللهجة الكويتية :- - األمر والطلب - النفي - . 2

االستفهام - الوقت والتاريخ - استخدام األلوان .
ارتباط اللهجة الكويتية باللغة العربية الفصحى وعالمات التشكيل . 3

وتدريبات متنوعة .
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 008 اللغة اإلنجليزية محادثة 
) املستوى األول (

الهدف العام :
•     معرفة مبادىء احملادثة باللغة اإلجنليزية .

احملتوى العلمي :
حتية األصدقاء وتقدمي شخص إلى شخص وكيفية إنهاء احلديث .. 1
التحدث عن النفس وعن اآلخرين وطرح األسئلة واإلجابات القصيرة.. 2
ممارسة احلديث عن الطقس والسؤال عن األخرين .. 3
طلب بعض املعلومات ومعرفة الوقت والتاريخ .. 4
كيفية طلب األشياء من محل ومقدارها، واستخدام األوزان واملقادير.. 5
التحدث عن العادات واألشياء التي تؤدى فى احلياة اليومية .. 6
التحدث عن األحداث املاضية والسؤال عنها .. 7
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 009 اللغة اإلنجليزية 
محادثة - )املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    استخدام اللغة كطريقة للتعبير والتعامل .

احملتوى العلمي:
التعرف إلى األشخاص بالسؤال عن هويتهم والرد على ذلك .. 1
وكيفية . 2 واألجوبة  األسئلة  طريق  عن  بها  واإلدالء  املعلومات  طلب 

السؤال عن االجتاهات واألماكن والرد عليها.
عرض وطلب املساعدة وكيفية قبول العرض أو االعتذار عن املساعدة، . 3

لشخص  السماح  عدم  ،وكيفية  ما  بعمل  للقيام  االستئذان  كيفية 
للقيام بعمل ما بطريقة لبقة .

عرض املقترحات والسؤال عنها وأسلوب قبولها أو رفضها ، أو قبولها . 4
مع عدم األخذ بها .

شبه . 5 أو  املوافقة  عدم  أو  اآلخرين  مع  واملوافقة  الرأي  إبداء  عملية 
املوافقة مع إبداء األسباب .

التعرف إلى مشاكل اآلخرين وإعطاء النصح وقبوله، أو رفضة بطريقة . 6
لبقة .

تقدمي الدعوات وقبولها أو رفضها والتعبير عن األشياء املوثوق بها . 7
واألشياء غير املوثوق بها .

التعبير عن اخلطط والنوايا املستقبلية .. 8

الشروط:
•    اجتياز برنامج اللغة اإلجنليزية محادثة املستوى األول.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

	 	

	 	

الربنامج 010 اللغة اإلنجليزية محادثة
)املستوى الثالث (

الهدف العام :
•    استخدام اللغة كطريقة للتعبير والتعامل .

احملتوى العلمي:
ممارسة نوعية لألزمنة )املضارع التام املستمر واملاضى البسيط ( من . 1

خالل احملادثة واملناقشة .
التعبير عن اتخاذ القرارات واألحكام وطريقة تبرير اآلراء واألعمال .. 2
التعبير عن النفس عند إجراء مقابلة لشغل وظيفة ما .. 3
طريقة التبليغ عن احلوادث املختلفة )حرائق وسرقة ( .. 4
التعبير عن األحداث فى الزمن املاضى املستمر وطريقة نقل الكالم . 5

األحداث  )مثل  العادية  غير  األحداث  وصف  وطريقة  اآلخرين  عن 
املتعلقة بوسائل اإلعالم ، الغاز والكهرباء ( .

6 . ، املرض  عن  واحلديث   ، والشكاوى  النصيحة  وإعطاء  طلب  طريقة 
وطريقة طلب االستشارة الطبية .

الشروط:
اجتياز برنامج اللغة اإلجنليزية محادثة م 2 .
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 011 اللغة اإلنجليزية محادثة
)املستوى الرابع(

الهدف العام :
•     استخدام اللغة كطريقة للتعبير .

احملتوى العلمي:
بالبضائع . 1 املتعلقة  والتعبيرات  االقتراحات  واستعمال  كيفية صياغة 

)طلب أو بيع(.
استعمال أمناط الكالم عند احلديث عن الظروف املتغيرة وما يتعلق . 2

بها من توقعات .
احلديث عن العالقات األسرية واملشاكل الشخصية .. 3
التعبيرات املستخدمة فى احلديث عن األخطاء وإيجاد احللول لها ، . 4

كذلك احلديث عن الشرطة والسرقات واحلوادث املرورية .
التفريق بني التعبيرات اللبقة وغير اللبقة املستخدمة فى الشكاوى .. 5
طريقة طلب إجناز مهمة .. 6
الصيغة املستخدمة فى االعتذار والوعود .. 7
مناقشة ظاهرة اإلهمال والتصرفات اخلرقاء.. 8

الشروط:
اجتياز برنامج اللغة اإلجنليزية محادثة م 3 .
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 012 قواعد الكتابة 
يف اللغة اإلنجليزية )املستوى األول(

الهدف العام :
•     أن يكتسب املتدرب طريقة الكتابة بصورة مركزة ، وتصحيح مفهموم 

التعبير املكتوب باللغة اإلجنليزية .

احملتوى العلمي:
صياغة اجلملة باللغة اإلجنليزية : أنواعها ، ربط اجلمل ، األزمنة ، . 1

ترتيب الكلمات .
الفقرة فى اللغة اإلجنليزية : كيفية بناء الفقرة وأنواعها وتدريبات . 2

عليها .
املقال فى اللغة اإلجنليزية : بناء املقال وأنواعه .. 3
اخلطاب )املكتوب(: الشكل ، املضمون ، أنواعه ، تدريبات.. 4
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربناج 013 قواعد الكتابة
 يف اللغة اإلنجليزية )املستوى الثاني(

الهدف العام :
• استكمال املستوى األول عن طريق االستخدام الصحيح للكلمات 

واجلمل اإلجنليزية وحسن اختيارها بالطريقة التي يتقبلها أهل اللغة 
كنمط للتعبير املكتوب فى اللغة اإلجنليزية .

احملتوى العلمي:
مبادىء الكتابة األدبية .. 1
مبادىء كتابة القصة القصيرة .. 2
الكتابة التعبيرية .. 3
التعبيرات املستخدمة فى احلديث عن األخطاء وإيجاد احللول لها ، . 4

وكذلك احلديث عن عدة مواضيع ومواقف مختلفة .
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 014 اللغة اإلنجليزية
 لألعمال التجارية

الهدف العام :
•    أن يكتسب املتدربون املعلومات والطريقة الصحيحة فى املجاالت 

      التجارية )مراسالت -طلبات توظيف - شكاوى - استقالة ...( .
•    ممارسة املهارات األساسية )قراءة - حتدث - استماع - كتابة (.
•    الرد على االستفسارات التجارية باستخدام مفردات جتارية .

احملتوى العلمي:
مبادىء لغوية عامة .. 1
الالزمة . 2 املفردات  تقومي  على  مبنية  واملناقشة  لالستعياب  نصوص 

 Comprehension Vocabulary التجارية  املجاالت  فى 
Exercises

املهارات األساسية )قراءة - استماع - كتابة - حتدث ( وكتابة املراسالت . 3
التجارية.

عمل حوارات )كتابة وحتدث تتعلق باألعمال التجارية ( .. 4
وغير . 5 الرسمية  املراسالت  لكتابة  عملية  ومناذج  واضحة  إرشادات 

الرسمية.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 015 مبادئ الرتجمة من وإىل 
اإلنجليزية )املستوى األول(

الهدف العام :
•    أن يتعرف الدارس إلى أجزاء الكالم parts of speech وقواعد  

      استخدامها وفهم أدوارها يف التعبير الصحيح، تقدمي مبادئ                   
      الترجمة من وإلى اللغة اإلجنليزية كأداة للفهم والتعبير السليمني.

احملتوى العلمي:
الترجمة )مقدمة( تعريفها، طرائقها، أمثلة. .. 1
اجلمل اإلجنليزية مكوناتها .. 2
والعلوم . 3 احلياة  مجاالت  وتغطي  املستويات  متعددة  مفردات  تدريس 

والفنون .
Nouns, Particles, Pronouns, Adjectives,Verbss,  
Simple, Complex and Compound Sentences

كيفية استخدام املعجم.. 4
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 016 مبادئ الرتجمة من وإىل 
اإلنجليزية )املستوى الثاني(

الهدف العام :
•    تقدمي الترجمة املتقدمة كمهارة منفصلة وكذلك متصله بالفهم  

      الصحيح من وإلى اللغة اإلجنليزية .

احملتوى العلمي:
نصوص متكاملة للدراسة والشرح .. 1
نصوص متكاملة للترجمة من وإلى اإلجنليزية .. 2
قواعد اللغة اإلجنليزية .. 3

 	PASSIVES
 	CONDITIONALS
 	LINKING WORDS
 	PREPOSITIONS
 	RELATIV	CLAUSES

كيفية استخدام املعجم.. 4
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 017 اللغة الفرنسية محادثة
)املستوى األول (

الهدف العام :
•     حصول الدارس على مستوى شفهي من اللغة ميكن من خالله أن

        يفهم اللغة الفرنسية املتداولة.

احملتوى العلمي:
احلروف الهجائية ، األعداد ، أيام األسبوع ، أشهر السنة .. 1
احلالة . 2  ، اجلنسية   ، السن   ، االسم   ( نفسه  الدارس  يقدم  كيف 

االجتماعية ، املهنة(.
كيفية التحية والشكر .. 3
أساليب التحية والشكر .. 4
بعض أسماء األكالت وأسماء الشوارع .. 5
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 018 اللغة الفرنسية محادثة
)املستوى الثاني (

الهدف العام :
•     استكمال املستوى األول للحصول على مستوى أعلى للمحادثة 

الشفهية.

احملتوى العلمي:
قراءة إعالنات الصحف واملجالت الفرنسية بصفة عامة .. 1
إجراء حوار بعض املواقف واملواضيع احلياتية .. 2
3 . ، موقعها   ، الكويت  عن  والتحدث  الدول  أماكن  حول  حوار  إجراء 

عاداتها، لغتها ... إلخ.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 019 اللغة األملانية محادثة
)املستوى األول (

الهدف العام :
•     تعريف الدارسني بآلية تفكير الناطقني باألملانية من خالل 

      النصوص  وربط الدارسني بطبيعة حياة األملان من خالل اجلمل ، 
      األمثلة، األسئلة وإكساب الدارسني مهارات خاصة ببناء التراكيب 

      اللغوية والبعد عن الترجمة احلرفية .

احملتوى العلمي:
دراسة حروف الهجاء األملانية من حيث الكتابة والقراءة بأصواتها .. 1
املقطع فى األملانية وكيفية بنائه .. 2
اجلملة فى األملانية وطريقة تركيبها .. 3
الزمن احلاضر وأهميته فى احلياة اليومية .. 4
تعريف بعض األعمال أو تصريف بعض األفعال.. 5
أدوات استفهام ، وطريقة التساؤل وكيفية اإلجابة .. 6
ظروف الزمان واملكان ، أدوات التعريف والتنكير .. 7
األعداد وكيفية احلساب .. 8
نصوص متنوعة.. 9
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 020 اللغة األملانية محادثة
)املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    تثبيت املعلومات املكتسبه عن اللغة األملانية ، تزويد الدارسني 

     مبهارات بناء اجلمل النحوية الصحيحة ، تنمية قدرة الدارسني على 
     فهم النصوص وتليخصها ، تعريف الدارسني ببعض مزايا اجلملة -
     فى األملانية - الرئيسية والتابعة ، تفعيل استعمال ما قد مت تعلمه 

     واكتسابه.

احملتوى العلمي:
أدوات التعريف والتنكير وكيفية استعمالها فى اإليجاب والنفي .. 1
فعل امللك وما يرتبط به وتعليم تصريفه .. 2
أدوات االستفهام .. 3
فعال عرف / علم / والفرق بينهما .. 4
الضمائر الشخصية واستعمالها “رفعا ونصبا وجرا” .. 5
ضمائر امللكية ، األفعال تصريفها واستعماال .. 6
نصوص متعددة ومتنوعة فى سياقات مختلفة .. 7

الشروط:
•    اجتياز برنامج اللغة املانية املستوى األول.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 021 اللغة األسبانية محادثة
)املستوى األول(

الهدف العام :
•    متكني الدارسني من استخدام اللغة األسبانية كلغة محادثة فى حالة 

      تواجدهم بإحدى الدول الناطقة باللغة األسبانية .
•    متكني الدارسني من القراءة والكتابة باللغة األسبانية .

•    االتصال والتواصل مع الثقافة األسبانية وثقافات شعوب أميركا 
      الالتينية .

احملتوى العلمي:
احلروف.. 1
التعارف وتقدمي التحية .. 2
مفردات عن البلدان - األرقام - الوظائف - الهاتف - األلوان- النقود . 3

- األشهر .
التسوق - املالبس - األطعمة- الهدايا - السفر .. 4
ممارسة احلديث عن الطقس والسؤال عن اآلخرين .. 5
نصوص متنوعة فى سياقات مختلفة .. 6
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 022 اللغة األسبانية محادثة 
 )املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    املستوى	األول	تعريف	الطالب	بأهمية	اللغة	األسبانية	فى	وقتنا	

      احلاضر	.
•    متكني	الطالب	من	استخدام	اللغة	األسبانية	كلغة	محادثة	فى	حالة	

      تواجده	بإحدى	الدول	الناطقة	باللغة	األسبانية	.
•    متكني	الطالب	من	القراءة	والكتابة	باللغة	األسبانية	.

•    حث	الطالب	على	تعلم	األسبانية	كوسيلة	اتصال	وتواصل	مع	الثقافة	
      األسبانية	من	جهة	وثقافات	شعوب	أمريكا	الالتينية	من	جهة	أخرى	.

احملتوى العلمي:
وأماكن	. 1 والوظائف	 	)20-1( واألرقام	 والبلدان	 احلروف	 إلى	 التعرف	

العمل	
دراسة	األرقام	)	21-100(	والعنوان	،	وأفراد	العائلة	واأللوان	.. 2
النقود	والتسوق	والقرية	واملدينة	والبيت	)الغرفة	واألثاث(	.. 3
األماكن	العامة	،	والساعة	،	وأيام	األسبوع	.. 4
الرياضة	وأوقات	الفراغ	واألعمال	اليومية	واملنزلية	.. 5
العمل	،	وسائل	النقل	واملواصالت	.. 6
اجلسم	والصحة	،	واألمراض	واألدوية	.. 7
تقدمي	االعتذار	،	وجتارب	شخصية	.. 8
خطط	مستقبلية	،	التزامات	،	ومواقف	اجتماعية	.. 9

الشروط:
•    اجتياز	برنامج	املستوى	األول.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 023 اللغة الرتكية محادثة 
) املستوى األول (

الهدف العام :
•    تنمية	مهارات	الدارسني	الستخدام	اللغة	التركية	كأداة	للتعامل	مع	

      اآلخرين	.

احملتوى العلمي:
التعرف	على	احلروف	األبجدية	التركية	»الصوتية	-	الصامتة«	وقراءة	. 1

بعض	الكلمات	التركية	.
الضمائر	املنفصلة	»أنا	-	أنت	-	هو	....«	األعداد	،	أيام	األسبوع	،	السنة	. 2

،	الشهور	،	الوقت	،	التاريخ	.
تعريف	الدارس	بنفسه	»اسمه	-	جنسيته	-	حالته	االجتماعية	.....«	.. 3
السؤال	عن	األسعار	واألماكن	»التسوق	-	شركة	مواد	غذائية	....«	.. 4
القواعد	. 5 بعض	 مع	 البسيطة	 واالسمية	 الفعلية	 اجلمل	 تركيب	

األساسية	.
ممارسة	احلديث	اليومي	»وصول	-	مغادرة	-	حجز	الفندق	-	استئجار	. 6

شقة	-مطاعم	-	أماكن	ترفيهية	-	سفر	...«	.
التعبيرات	فى	املناسبات	اخلاصة	والعامة	.. 7
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 024 اللغة الرتكية محادثة
) املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    تنمية	مهارات	التخاطب	باللغة	التركية	عن	طريق	استخدام		

      التعبيرات	واملصطلحات	احلياتية	اليومية	.

احملتوى العلمي:
اجلمل	. 1 كتابة	 التركية	 اإلذاعية	 والبرامج	 والنشرات	 األشرطة	 سماع	

املفيدة	السهلة	.
ترجمة	النصوص	البسيطة	من	التركية	إلى	العربية	والعكس	.. 2
التدريب	على	احلوار	والقراءة	والكتابة	كيفية	كتابة	السيرة	الذاتية	.. 3
ممارسة	احلديث	اليومي	باستخدام	التعبيرات	التي	يحتاجها	الدارس	. 4

فى	حياته	اليومية.
توجيه	األسئلة	واإلجابة	عليها	.. 5

الشروط:
•   اجتياز	برنامج	املستوى	األول.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 025 اللغة الفارسية 
محادثة ) املستوى األول (

الهدف العام :
•   إبراز	الترابط	اللغوى	ومدى	التأثير	والتأثر	بني	ثقافة	احلضارتني	

     العربية	والفارسية.
•   التعرف	إلى	التالقح	احلضاري	بني	احلضارتني	العربية	والفارسية

     ودور	الشعراء	الفرس	فى	احلضارة	والفكر	اإلسالمي.

 احملتوى العلمي:
جمل	. 1 بناء	 وكيفية	 الفارسية	 باللغة	 والكتابة	 القراءة	 الدارس	 تعليم	

مفيدة	.
بحيث	. 2 	، االستفهام	 وأدوات	 والضمائر	 املاضى	 الفعل	 الدارس	 تعليم	

يستوعب	األسئلة	التي	تطرح	عليه	باللغة	الفارسية	.
الطالب	. 3 ومتكني	 والكتابة	 القراءة	 على	 والتركيز	 احلوار	 آداب	 تدريس	

من	احملادثة	.
توجيه	أسئلة	شفوية	وقراءة	النصوص	النثرية	وترجمتها	للعربية	.. 4
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 026 اللغة الفلبينية 
محادثة) املستوى األول (

الهدف العام :
•   فهم	أساسيات	اللغة	الفلبينية	.

•   مساعدة	الكفالء	على	فهم	لغة	العاملني	لديهم	)اخلدم	وغيرهم	(	.

احملتوى العلمي:
التحية	والتعارف	.. 1
األسرة	.. 2
احلياة	اليومية	.. 3
الطعام	والشراب	.. 4
العمل	.. 5
التسوق	.. 6
اجلو	-	السفر.. 7
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 027 اللغة الصينية محادثة
)املستوى األول(

الهدف العام :
•    فهم	أسياسيات	اللغة	الصينية	.

احملتوى العلمي:
التحية	والتعارف.. 1
األسرة.. 2
السكن.. 3
احلياة	اليومية.. 4
الطعام	والشراب.. 5
العمل.. 6
التسوق.. 7
اجلو	والسفر.. 8
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الربنامج 028 لغة اإلشارة 
 )املستوى األول (

الهدف العام :
•    أن	يتمكن	الدارس	من	التواصل	بلغة	اإلشارة	.

•    القدرة	على	توصيل	املعلومات	للطالب	األصم	.
•    القدرة	على	استخدام	لغة	اإلشارة	فى	تدريس	الطالب	األصم	.

•    القدرة	على	استخدام	لغة	اإلشارة	فى	عدة	مواقف	.

احملتوى العلمي:
كيفية	التفريق	بني	قواعد	لغة	اإلشارة	واللغة	املكتوبة	.. 1
تقدمي	جمل	للمنتسبني	للتفريق	بني	اللغتني	.. 2
إعطاء	درس	منوذجي	فى	كيفية	توصيل	املعلومة	لألصم	.. 3
تخصيص	دروس	منوذجية	لكل	منتسب	.. 4
استخدام	قطع	إنشائية	للتدريب	بلغة	اإلشارة.. 5
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الربنامج 029 لغة اإلشارة 
 ) املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    متكني	املنتسبني	من	التواصل	بلغة	اإلشارة	.

•    القدرة	على	استخدام	لغة	اإلشارة	فى	عدة	مواقف	.

احملتوى العلمي:
كيفية	التفريق	بني	قواعد	لغة	اإلشارة	واللغة	املكتوبة	.. 1
استخدام	قطع	إنشائية	للتدريب	بلغة	اإلشارة	.. 2
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الربنامج 030لغة اإلشارة 
)املستوى الثالث(

الهدف العام :
•    نشر	لغة	اإلشارة	فى	املجتمع	.

•    اتقان	املتدرب	الستخدام	لغة	اإلشارة.

احملتوى العلمي:
مفردات	.. 1
استخدام	جمل	بلغة	اإلشارة	.. 2
التدريب	على	الكالم	بلغة	اإلشارة.. 3

63



64

املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 031 كتابة التقاير
اإلنجليزية واملراسالت

الهدف العام :
•    تزويد	املشارك	باملهارات	الالزمة	للكتابة	اإلدارية	باألساليب	احلديثة

      وتنمية	مهاراته	فى	إعداد	املراسالت	واملذكرات	وصياغة	التقارير	
      بالشكل	العلمي	السليم	باللغة	اإلجنليزية.

احملتوى العلمي:
باللغة	. 1 واملراسالت	 اإلدارية	 الكتابة	 وأنواع	 أهمية	 إلى	 التعرف	

اإلجنليزية.
إعداد	وصياغة	املراسالت	واملذكرات	باللغة	اإلجنليزية	.. 2
كتابة	التقارير	بأسلوب	علمي	.. 3
حتديد	األخطاء	الشائعة	فى	الكتابة	بشكل	عام	.. 4
تطبيقات	عملية	.. 5
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الربنامج 032 ترجمة اللغة االنجليزية 
وقواعدها

الهدف العام :
•     مساعدة	الدارس	على	استخدام	اللغة	بشكل	فعال	.

•     متكني	الدارس	على	استيعاب	األمناط	الصحيحة	للغة	.
•     يساعد	الدارس	على	التمكن	من	اللغة	وخاصة	فى	الترجمة	.

•    القدرة	على	ترجمة	مختلف	النصوص	من	اإلجنليزية	إلى	العربية
       والعكس	.

	احملتوى العلمي:
متكني	الدارس	معرفة	قواعد	اللغة	ومكونات	اجلملة	.. 1
معرفة	قواعد	اللغة	من	املضارع	والضمائر	بأنواعها	والصفة	واحلال	.. 2
معرفة	أدوات	الفكرة	ومقارنة	الصفات	واألسماء	املوصولة	.. 3
مقدمة	فى	مفهوم	الترجمة	.. 4
معرفة	أساليب	الترجمة	.. 5
وترجمة	. 6 بكثافة	 متداولة	 وتعبيرات	 مصطلحات	 ترجمة	 معرفة	

التقارير.
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املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 033 لغة االشارة 
 ) املستوى الرابع(

الهدف العام :
•     أن	يتقن	املتدرب	استخدام	لغة	اإلشارة	بشكل	متواصل.

احملتوى العلمي:
مراجعة	املفردات	.. 1
التدريب	على	فهم	املعاني	بلغة	اإلشارة	.. 2
استخدام	جمل	قصيرة	بلغة	اإلشارة	.. 3
استخدام	جمل	وقطع	بلغة	اإلشارة.. 4

66



املجال الدراسي 001 مجال اللغات

الربنامج 034 فن املحادثة
)املستوى املبتدئ وما قبل املتوسط(

الهدف العام :
•     إجادة فن احملادثة للمستوى املبتدئ وقبل املتوسط .

•     إعداد جيل متمكن من اللغة اإلجنليزية.
•     تأهيل الطالب لسوق العمل فضاًل عن الدراسة .

•    مواكبة رؤية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبخاصة  
      عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر	.

•    مواكبة رؤية الكويت الوطنية	.

	احملتوى العلمي:
إلقاء الضوء على فن احملادثة	.. 1
صعوبات احملادثة.. 2
محادثات متداولة.. 3
مناذج وتطبيقات عملية.. 4
تشبيهات ومصطلحات شائعة اإلستخدام يف احملادثة	.. 5
تذليل استراتيجيات احملادثة.. 6
حوارات من احلياة الواقعية.. 7
نصائح وتوجيهات يف فن احملادثة.. 8
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املجال الدراسي 002  مجال تقنية املعلومات

2 - مجال تقنية المعلومات
أجهزة	 نرى	 إذ	 واستغراب	 دهشة	 مجرد	 احلاسوب	 عن	 احلديث	 يعد	 لم	
الكمبيوتر	وقد	انتشرت	فى	كل	مكان	،	يف	الشركات	كبيرها	وصغيرها	والبنوك	

واملخازن	واحملالت	وقطاعات	اإلدارة	احلكومية	وحتى	املنازل.
واختلفت	 وبرامجها	 وقوتها	 أحجامها	 تنوعت	 وإن	 اآللية	 واحلاسبات	
إمكانياتها	فاالتفاق	الذي	ال	يشوبه	شك	هو	حتقيق	الفائدة	املرجوة	منــه	
متابعته	 فإن	 ثم	 ومن	 	. واحد(	 آن	 فى	 واحلفظ	 	، الدقة	 	، اإلجناز	 )سرعة	

والتعرف	على	أوجه	تطوره	وإمكاناته	أصبح	يحتل	مكانا	متميزا	فى	فكر	
الناس	.	وكثيرا	منا	يؤمن	بفائدته	ويأمل	بالتعامل	معه	واالستفادة	منه.	
لكن	خطوة	اإلقبال	عليه	تبدو	متأخرة	أحيانا	ألسباب	كثيرة	وإن	كان	السبب	
األهم	هو	االعتقاد	بصعوبة	تعلم	طرق	االستفادة	منه	وهذا	غير	صحيح.	

طرق	 تيسير	 إلى	 املستمر	 والتعليم	 املجتمع	 خدمة	 بعمادة	 حدا	 مما	
كل	 تناسب	 متدرجة	 متنوعة	 مختارة	 برامج	 تقدمي	 خالل	 من	 االستفادة	
وفرت	 بل	 هذا،	 عند	 تتوقف	 ولم	 	، النوع	 على	 تقف	 وال	 واألعمار	 الثقافات	

األجهزة	واملدربني	من	ذي	اخلبرة	والعلم	وقاعات	املختبرات	.	

مجال تقنية املعلومات :
احلاسوب	الشاملة	)املستوى	األول	(. 1
احلاسوب	الشاملة	)املستوى	الثاني	(. 2
الطباعة	على	احلاسوب	)عربي(. 3
الطباعة	على	احلاسوب	)إجنليزي(. 4

	الطباعة	على	احلاسوب	)عربي	-إجنليزي(.		
احلاسوب	لألطفال	)من	سن	6-13سنة(. 6
حل	مشاكل	احلاسوب. 7
8 .POINT POWER
اإلنترنت. 9

10 .)EXCEL(	احلسابية	اجلداول
11 .)ACESS(	البيانات	قواعد
إدخال	بيانات	)عربي(. 12
إدخال	بيانات	)إجنليزي(. 13

70



املجال الدراسي 002  مجال تقنية املعلومات

71

مقدمة	فى	احلاسوب. 14
تصميم	الصفحات	على	الشبكة. 15
16 .)		OUT LOOK	(	اإللكتروني	البريد	إدارة
17 .			(WINDOWS-WORD-EXCE) L	البرامج	حزم
احلاسوب	ألعمال	السكرتارية. 18
الفوتوشوب	)املستوى	األول	(. 19
20 .)	WORD(	الكلمات	معاجلة
اليستريتور. 21
إن	ديزاين. 22
الفوتوشوب	)املستوى	الثاني(. 23
24 .)SPSS(	اإلحصائي	التحليل
إكسل	+	وورد	متقدم. 25



املجال الدراسي 002  مجال تقنية املعلومات

الربنامج 001 الحاسوب الشاملة
)املستوى األول(

الهدف العام :
•    التعرف	إلى	املفاهيم	األساسية	لتقنية	املعلومات	.
•    املعرفة	التامة	باملصطلحات	احلاسوبية	املختلفة	.

•    فهم	استخدام	املهام	األساسية	للحاسوب	.
•    التعرف	إلى	الكيان	املادى	)كل	قطعة	مادية	محسوسة	فى	اجلهاز(	.

•    التعرف	إلى	الكيان	البرمجى	)نظم	التشغيل	والتطبيقات(.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	مفهوم	تكنولوجيا	املعلومات	.. 1
التعرف	إلى	مكونات	احلاسوب	املادية	.. 2
التعرف	إلى	أنواع	البرامج	)نظم	التشغيل	،	برامج	تطبيقية	(	.. 3
4 .LAN-WAN	املعلومات	شبكة	مفهوم	إلى	التعرف
التعرف	إلى	الشبكات	الهاتفية	وعالم	احلاسوب	.. 5
التعرف	إلى	مفهوم	االنترنت	.. 6
أهمية	احلاسوب	فى	حياتنا	اليومية	.. 7
تكنولوجيا	املعلومات	واملجتمع	.. 8
حقوق	النسخ	بالنسبة	للبرامج	)التعرف	على	مفهوم	اجلانب	األمنى	. 9

فيها(	.

72



املجال الدراسي 002  مجال تقنية املعلومات

الربنامج 002 الحاسوب الشاملة
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
•    إتقان	مهارات	استخدام	احلاسوب	.

•    استكمال	التعرف	إلى	الكيان	املادى	للحاسوب	املبرمجات	
)Hardware(							

•    استكمال	الدراسة	بالكيان	البرمجى	للحاسوب	)املبرمجات	أو	
Softwaire	)املجهزة	احلاسوبية	البرامج       

احملتوى العلمي:
التعريف	بنظام	التشغيل	ومكوناته	.. 1
البرمجيات	املرتبطة	باإلدخال	واإلخراج	للبيانات	واملعلومات	.. 2
الذاكرة	الرئيسة	.. 3
املعاجلة	.. 4
املعلومات.. 5

73



املجال الدراسي 002  مجال تقنية املعلومات

الربنامج 003 الطباعة على الحاسوب 
 )عربي(

الهدف العام :
•    اكتساب	مهاره	إدخال	البيانات	والطباعة	بطريقة	اللمس	وفن	

      االستعانة	بحاسه	البصر	)الطريقة	األكادميية	(	.
•    اكتساب	مهارة	الدقة	والسرعة	فى	الطباعة	باللغة	العربية	على

       احلاسوب.

    احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	األجزاء	الهامة	فى	لوحة	املفاتيح	)	عربي	(	.. 1
سطر	االرتكاز	وتوضيح	أهميته	)ك	م	ن	ت	/	ب	ي	س	ش	(	.. 2
مكان	. 3 إلى	 االهتداء	 حاسه	 على	 واعتمادها	 اللمس	 بطريقة	 الكتابة	

سطر	الكتابة	.
طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	:-. 4

               •   فيما	يختص	باجللسه	.
               •   فيما	يختص	بوضعية	األصابع	.

               •   فيما	يختص	بعملية	االنتقال	إلى	أحرف	أخرى	غير		
                      أحرف االرتكاز.

تدريب	أصابع	اليدين	على	مواقع	مفاتيح	احلروف	والعالمات	املختلفة	. 5
فى	لوحة	املفاتيح	-	عربي	.

الترقيم	والعالمات	والتنسيق	واختيار	البنط	والصفحات	.. 6
ضبط	الهوامش	والعناوين	الرئيسة	والفرعية	والصفحات	.. 7
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الربنامج 004 الطباعة على الحاسوب إنجليزي

الهدف العام :
•    اكتساب	مهارة	إدخال	البيانات	والطباعة	بطريقة	اللمس	للغة	

       اإلجنليزية	مع	االستعانة	بحاسة	البصر	)الطريقة	األكادميية	(.
•    اكتساب	مهارة	الدقة	والسرعة	فى	الطباعة	باللغة	اإلجنليزية	على	

       احلاسوب.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	لوحة	املفاتيح	اإلجنليزية	.. 1
مبادىء	حترير	وتنسيق	النصوص	البسيطة	.. 2
التدريب	على	طباعة	العالمات	احلسابية	والتعامل	مع	امللفات	.. 3
كتابة	الفقرات	املرقمة	واملنقطة	واملتفرعة	.. 4
إجراء	املعاجلات	البسيطة	)بحث	استبدال	،قص	،	لصق	،	نسخ	(	.. 5
تنسيق	وحترير	الرسائل	واإلحصائيات	والطباعة	فى	أعمدة	.. 6
إدراج	الصور	والتأثيرات	النصية	والرموز	واستخدام	األشكال	التلقائية	. 7

فى	الكتابة	.
وضع	حدود	مختلفة	للنص	وحدود	الصفحة.. 8
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الربنامج 005 طباعة على الحاسوب
)عربي - إنجليزي(

الهدف العام :
•     تعليم	الدارسني	الطباعة	العربية	واإلجنليزية	على	احلاسوب

	

    بطريقة	اللمس.
   

•     إكساب	الدارسني	املهارة	والسرعة	باستخدام	لوحة	مفاتيح	احلاسوب

احملتوى العلمي:
طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	الصحية	مثل	:-. 1

 البصر	.• 
 اجللسة	املعتدلة		.• 
 طريقة	ضرب	مفاتيح	احلروف	.	• 
 طريقة	ضرب	مسطرة	املسافات	.• 

تدريب	وإرشادات	على	:. 2
	 -	صف	االرتكاز	والصفوف	التالية	.	

	 -	استخدام	مفتاح	املسطرة	العلوية	.	
	 -	السرعة	والدقة.	
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الربنامج 006 الحاسوب لألطفال
) من سن 6 - 13 سنة(

الهدف العام :
•    تقدمي	احلاسوب	بطريقة	سهله	وممتعة	لألطفال	وإكسابهم	مهارات	

      استخدام	احلاسوب	.

احملتوى العلمي:
مبا	يناسب	مرحلة	النمو	العمري	للمشاركني	يتم	:

•   تعليم	نظام	التشغيل	.
•   برنامج	اخلطاط	.

•   التصميم	والرسومات	.
•   منسق	كلمات	عربي	/	إجنليزي	.

•   مقطوعة	موسيقية	.
•   البرمجة	باللغات	.
•   تدريبات	تطبيقية	.
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الربنامج 007 حل مشاكل الحاسوب

الهدف العام 
•   التعرف	على	املعلومات	األساسية	عن	احلاسوب	ومكوناته	وأجزائه.

•   أنواع	أعطال	املتبرمجات	واملبرمجات	Hardware	أو	البرامج	
Software	املجهزة	احلاسوبية     

•   اإلملام	بطرق	اإلصالح	السريعة	البسيطة	احلاسوب	وبرامجة	.

احملتوى العلمي:
مكونات	احلاسوب	ووظائفه	وأنواعه	.. 1
برامج	احلاسوب	واستخداماته	وأهم	تطبيقاته	وأكثر	مشاكله	شيوعا.. 2
إصالح	األعطال	البسيطة	فى	احلاسوب	.. 3
طرق	حل	مشكالت	البرامج	والفيروسات	.. 4
إتقان	املهارات	واخلبرات	الالزمة	لعمل	احلاسوب	والتدريب	عليها	.. 5
االضرار	اجلسدية	واجللسة	الصحيحة	أمام	احلاسوب	.. 6
7 .Windows	النوافذ	بيئة	تطور	مراحل
8 .User	accounts	املستخدمني	حسابات
9 .Registry	الويندوز	فى	التسجيل

جتميع	حاسوب	وتثبيت	نظام	التشغيل	.. 10
11 .Work	group	محلية	حاسوبية	شبكة	تكوين
تهيئة	وحدات	التخزين	الثانوية	.. 12
13 .Data	recovery	املفقودة	البيانات	استرجاع
طرق	اختراق	الهاكرز	والنظم	الدفاعية	املضادة	.. 14
15 .CD اسطوانه	على	نسخها	ثم	مختلفة	امتدادات	إلى	الصوتيات	حتويل	طرق
16 .Windows movie maker	نوافذ	أفالم	منتج
17 .Video	studio	6	برنامج	باستخدام	فيديو	فيلم	عمل
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الربنامج 008 عرض الشرائح
Power Point 

الهدف العام :
•   تعريف	وإتقان	التعامل	مع	البرنامج	.

احملتوى العلمي:
أساسيات	البرنامج	ومزاياه	.. 1
مكونات	الشاشة	األساسية	.. 2
إنشاء	عرض	ومخطط	.. 3
إضافة	نصوص	.. 4
رسم	الكائنات	.. 5
استعمال	األلوان	.. 6
تغيير	التصاميم	.. 7
إنشاء	رسم	بياني.. 8
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Internet الربنامج 009 اإلنرتنت

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	مفهوم	شبكة	االنترنت	.

WEB	العاملية	العنكبوتية	الشبكة	مفهوم	إلى	التعرف   •
•   متطلبات	الدخول	على	االنترنت	.

•   مفهوم	تصفح	االنترنت	.
•   محركات	البحث	من	خالل	اإلنترنت.

احملتوى العلمي:
أساسيات	التعامل	مع	اإلنترنت	.. 1
فتح	برنامج	خاص	بتصفح	الويب	.. 2
التعرف	إلى	داللة	وتركيب	العنوان	اخلاص	مبوقع	الويب	.. 3
آلية	استعراض	الويب	.. 4
البحث	عن	الويب	.. 5
اإلشارات	املرجعية	.. 6
7 .)Internet	explorer(	االنترنت	متصفح	إلى	التعرف
8 .E-mail	اإللكتروني	البريد
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الربنامج 010 الجداول الحسابية
)EXCEL ( 

الهدف العام :
•   إكساب	املشارك	مهارات	متقدمة	فى	برنامج	جداول	البيانات	.

•   فهم	العمليات	األساسية	للبرنامج	واملتمثلة	فى	:

إدخال	األرقام	والرموز	.. 1
إدخال	الصيغ	البسيطة	فى	اخلاليا	واستخدام	الدوال	.. 2
فرز	البيانات	الرقمية	.. 3
عمل	التخطيطات	والتعديل	عليها	.. 4

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	تطبيق	جداول	البيانات	)فتح	التطبيق	،	إنهاء	التطبيق(.. 1
ضبط	اإلعدادات	األساسية	اخلاصة	بطريقة	العرض	.. 2
التعامل	مع	اخلاليا	)	إدراج	النصوص	،	األرقام	،	الرموز	،	الصيغ(	.. 3
إدخال	صيغ	عمليات	حسابية	بسيطة	)جمع	،	طرح	،	ضرب	،	قسمة(.. 4
5 .)F	1	)دالة	املنطقية	العينة	مع	التعامل
تنسيق	اخلاليا	)احلجم	،	اللون	،	احملاذاة	،	االجتاة	،	احلدود	(	.. 6
التخطيط	البياني	وحتديد	وتعديل	التخطيطات	املدرجة	.. 7
الصور	واألشكال	وشريط	أدوات	الرسم	.. 8
املعاينة	قبل	الطباعة	،	والطباعة	،	وإنهاء	التطبيق.. 9
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الربنامج 011 قواعد البيانات 
)ACCESS(

     الهدف العام :
•   تزويد	املشارك	املهارت	الالزمة	الستخدام	احلاسوب	الشخصى

											واستخدام	أدوات	ACCESS	املختلفة	والتي	تشمل	معالج

											النصوص	العربية	واللوحة	اجلدولية	وقاعدة	البيانات.

احملتوى العلمي:
التعريف	باحلاسوب	الشخصى	ونظام	التشغيل	.. 1
اللوحة	اجلدولية	واستخداماتها	.. 2
قاعدة	البيانات	واستخداماتها.. 3
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الربنامج 012 إدخال بيانات 
 عربي

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	لوحة	املفاتيح	)عربي(	.

•   اكتساب	مهارة	ادخال	البيانات	بطريقة	اللمس	دون	االستعانة	بحاسة	
     البصر	)الطريقة	األكادميية	(	.

•   اكتساب	مهارة	الدقة	فى	إدخال	البيانات	والسرعة	فى	العمل.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	األجزاء	الهامة	فى	لوحة	املفاتيح	)عربي(	.. 1
التعرف	إلى	سطر	االرتكاز	وتوضيح	أهميته	)ك	م	ن	ت	/	ب	ي	س	ش(.. 2
الكتابة	بطريقة	اللمس	والتدريب	لالعتماد	على	حاسة	االهتداء	إلى	. 3

األماكن	على	سطر	االرتكاز	.
التدريب	على	طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	:-. 4

 فيما	يختص	باجللسة	.• 
 فيما	يختص	بوضعية	األصابع	.• 
غير	•  فى	 أخرى	 أحرف	 إلى	 االنتقال	 بعملية	 يختص	 فيما	  

سطر	االرتكاز	.
تدريب	أصابع	اليدين	على	مواقع	مفاتيح	احلروف	والعالمات	املختلفة	. 5

على	لوحة	املفاتيح	-	عربي	.
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الربنامج 013 إدخال بيانات )إنجليزي(

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	لوحة	املفاتيح	.

•   اكتساب	مهارة	ادخال	البيانات	بطريقة	اللمس	دون	االستعانة	بحاسة	
     البصر	)الطريقة	األكادميية	(.

•   اكتساب	الدارسات	مهارة	الدقة	والسرعة.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	األجزاء	الهامة	فى	لوحة	املفاتيح	)إجنليزي(.. 1
2 .)	ASDF/JKL(	أهمية	وتوضيح	االرتكاز	سطر	إلى	التعرف
الكتابة	بطريقة	اللمس	والتدريب	لالعتماد	على	حاسة	االهتداء	إلى	. 3

األماكن	على	سطر	االرتكاز	.
التدريب	على	طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	:-. 4

 فيما	يختص	اجللسة	.• 
 فيما	يختص	بوضعية	األصابع	.• 
غير	•  فى	 أخرى	 أحرف	 إلى	 االنتقال	 بعملية	 يختص	 فيما	  

سطر	االرتكاز	.
تدريب	أصابع	اليدين	على	مواقع	مفاتيح	احلروف	والعالمات	املختلفة	. 5

على	لوحة	املفاتيح	)اللغة	اإلجنليزية	(	.
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الربنامج 014 مقدمة يف الحاسب

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	املفاهيم	األساسية	لتقنية	املعلومات	.

•   التعريف	باملصطلحات	احلاسوبية	املختلفة	.

•   فهم	استخدام	املهام	األساسية	للحاسوب	.

•   التعرف	إلى	الكيان	املادى	)املبرمجات	Hardware(		كل	قطعة
     مادية	محسوسة	ملموسة	فى	اجلهاز	.

	•   التعرف	إلى	املبرمجات	أو	البرامج	احلاسوبية	سابقة	التجهيز	

     Software	والكيان	البرمجى	)نظم	التشغيل	والتطبيقات	(.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	مفهوم	تكنولوجيا	املعلومات	.. 1
التعرف	إلى	مكونات	احلاسوب	املادية	.. 2
التعرف	إلى	أنواع	البرامج	)	نظام	التشغيل	،	برامج	تطبيقية	(	.. 3
4 .LAN,WAN	املعلومات	شبكة	إلى	التعرف
التعرف	إلى	الشبكات	الهاتفية	وعالم	احلاسوب	.. 5
التعرف	إلى	مفهوم	االنترنت	.. 6
أهمية	احلاسوب	فى	حياتنا	اليومية	.. 7
تكنولوجيا	املعلومات	واملجتمع	.. 8
حقوق	النسخ	بالنسبة	للبرامج	)التعرف	إلى	مفهوم	اجلانب	األمنى	فيها(.. 9
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الربنامج 015 تصميم الصفحات على الشبكة

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	أوجه	فرونت	بيج	وشرح	أهم	الرموز	.

•   حتديد	صفحة	لتصميم	موقع	ميكن	عرضه	على	شبكة	االنترنت	.

•   كيفية	الكتابة	بداخل	صفحات	املوقع	وإضافة	التعديالت	عليه	.

•   ربط	صفحات	املوقع	بعضها	ببعض	وإنشاء	االرتباطات	التشعبية	.

•   إضافة	تنسيقات	متقدمة	للموقع	.

احملتوى العلمي:
1 .Front	page	برنامج	استخدام	بداية
إدارة	ملفات	املوقع	.. 2
إنشاء	موقع	االنترنت	.. 3
إضافة	صفحات	جديدة	للموقع	.. 4
ربط	الصفحة	األم	بالصحفات	األخرى	.. 5
إضافة	تأثيرات	حتول	الصفحة	.. 6
التحكم	بخلفيات	الصفحات	وتنسيقها	.. 7
إنشاء	ارتباط	تشعيبي	لعنوان	البريد	اإللكتروني	.. 8
إضافة	تنسيقات	متقدمة	.. 9

الشروط :
•   معرفة	سابقة	مبقدمة	عن	احلاسوب.
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الربنامج 016 إدارة الربيد اإللكرتوني
)Outlook(

الهدف العام :
•   التعريف	بأساسيات	التعامل	مع	البريد	اإللكتروني	.

•   اكتساب	املهارات	فى	استخدام	أحد	البرامج	اخلاصة	بالبريد	اإللكتروني.

•   تقدمي	طرق	معاجلة	الرسائل	الصادرة	والواردة	.

•   معرفة	كيفية	تنظيم	العناوين	باستخدام	دفتر	العناوين	.

•   اإلملام	بوسائل	التعامل	مع	الوسائل	)تنظيم،	بحث،	حذف،	نقل،	فرز(.

احملتوى العلمي:
مقدمة	للتعرف	إلى	برنامج	البريد	اإللكتروني	.. 1
فتح	البرنامج	والتعرف	على	الشاشات	اخلاصة	.. 2
تعديل	األوضاع	األساسية	.. 3
طرق	معاجلة	الرسائل	)إنشاء	رسالة	،	إدراج	العنوان	،	إرفاق	امللف	(	.. 4
الرد	على	الرسائل	.. 5
تنظيم	العناوين	باستحدام	دفتر	العناوين	.. 6
التعامل	مع	الرسائل	.. 7
تنظيم	الرسائل	.. 8
فرز	الرسائل.. 9
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الربنامج 017 حزم الربامج
)WINDOWS-WORD-EXCEL(

الهدف العام :
•   إتقان	التعامل	مع	األيقونات	والنوافذ	وتنسيقها	وطباعتها	من	خالل

.Microsoft	windows	برنامج     

	•   إدخال	النصوص	وحتريرها	وتنسيقها	وطباعتها	من	خالل	برنامج	

Microsoft word xp     

•   إتقان	إدخال	البيانات	النصية	والرقمية	والتعامل	معها	يف	شكل
Microsoft	excel	xp	.	خالل	من	جداول     

   احملتوى العلمي:
التعامل	مع	األيقونات	،	والنوافذ	،	والتعامل	مع	سطح	املكتب	.. 1
التعامل	مع	امللفات	واملجلدات	.. 2
التعامل	مع	البرامج	املضمنة	يف	الويندوز	مثل	الدفتر	.. 3
التعامل	مع	برنامج	مستكشف	ويندوز	.. 4
خالل	. 5 من	 والتنسيق	 والطباعة	 واجلداول	 النصوص	 مع	 التعامل	

word	xp	ms	برنامج
حسابية	. 6 جداول	 شكل	 يف	 والرقمية	 النصية	 البيانات	 مع	 التعامل	

Excel	xpms	خالل	من	بياني	رسم	إلي	حتويلها	وكذلك
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الربنامج 018 الحاسوب ألعمال السكرتارية

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	برنامج	معالج	النصوص	وطريقة	تشغيلة	.

•   التدريب	إلى	الطباعة	باستخدام	لوحة	املفاتيح	.

•   كتابة	النصوص	باستخدام	برنامج	معالج	النصوص	وحفظها	على	
     احلاسوب	.

•   حترير	النصوص	وتنسيقها	.

•   إضافة	التأثيرات	اجلمالية	على	النصوص	.

•   إعداد	الصفحة	وطباعة	النص	.

احملتوى العلمي:
صعوبات	الطباعة	على	اآللة	الكاتبة	.. 1
مفهوم	برنامج	معالج	النصوص	،	ومميزاته	وشكل	شاشة	البرنامج	.. 2
التعامل	مع	امللفات	.. 3
كتابة	النصوص	وتعديلها	.. 4
حترير	النصوص	.. 5
تنسيق	امللف	والفقرة	والنصوص	.. 6
إنشاء	اجلداول	والتعامل	معها	.. 7
التدقيق	اإلمالئي	.. 8
إضافة	التأثيرات	اجلمالية	للنصوص	.. 9

طباعة	امللف.. 10
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 PHOTOSHOP - الربنامج 019 الفوتوشوب
)املستوى األول(

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	إمكانيات	البرنامج	املتعددة	فى	التصميم	.

•   التعرف	إلى	طرق	حتسني	الصور	ودمجها	مع	بعضها	البعض	.

•   تصميم	شعارات	وإعالنات	ورسومات	االنترنت	.

•   استخدام	الفوتوشوب	فى	عمليات	التصميم	.

•   استخدام	الفوتوشوب	فى	حتريك	الصور	وإنشاء	لقطات	الفيديو.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	األدوات	املستخدمة	فى	التحديد	والتحرير	.. 1
التحكم	فى	الظالل	واأللوان	والقنوات	اللونية	.. 2
النصوص	والتأثيرات	على	النصوص	لتصبح	ذات	تكوين	بارز	.. 3
رسومات	االنترنت	وتصميم	واجهة	استخدام	.. 4
األدوات	املتقدمة	مثل	التقطيع	واخلتام	املطاطي	.. 5
الطبقات	ودمجها	والتعامل	معها	.. 6
مشاريع	لعمل	الشعارات	واإلعالنات	.. 7
التعرف	إلى	أهم	مواقع	اإلنترنت	والشارحة	لبرنامج	الفوتوشوب.. 8

الشروط:
•   معرفة	أساسيات	احلاسوب.
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) WORD ( الربنامج 020 معالجة الكلمات

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	برنامج	معاجلة	الكلمات	.

•   التعرف	إلى	طريقة	إعداد	برنامج	WORD	وتشغيله	.

•   كيفية	تنسيق	النصوص	وحتريرها	.

•   إضافة	التأثيرات	اجلمالية	على	النصوص	.

احملتوى العلمي:
شرح	برنامج	WORD	وتشغيله.. 1
شرح	شاشة	البرنامج	والقوائم	واألدوات	.. 2
استخدام	الفأرة	فى	احلصول	على	القوائم	املختصرة	والتحرك	داخل	. 3

البرنامج	.
طرق	التعامل	مع	امللفات	من	حيث	احلفظ	وطرق	استدعاء	امللفات	.. 4
إنشاء	اجلداول	الزمنية	عن	طريق	معاجلة	الكلمات	والتحكم	فى	شكل	. 5

اجلدول	.
حترير	النصوص	)النسخ	-	اللصق	-	القص	(	.. 6
اكتشاف	األخطاء	وتصحيحها	داخل	النصوص	.. 7
تنسيق	النصوص	من	حيث	)اللون	-	احلجم	-	النمط	-	النوع	(	.. 8
إعداد	الصفحة	وطباعة	النصوص	على	ورق.. 9
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الربنامج 021 اليسرتيتور

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	إمكانيات	البرنامج	املتعددة	فى	التصميم	.

•   تصميم	شعارات	وإعالنات	ورسومات	االنترنت	.

•   استخدام	اليستريتور	فى	عمليات	التصميم	.

احملتوى العلمي:
التعريف	بالبرنامج	وبيان	قدراته	ومتيزة	عن	باقي	البرامج	املتاحة	.. 1
استخدام	إدارة	القلم	إلعادة	تشكيل	عنصر	استهداف	الطبقات	أثناء	. 2

اإلدراج	.
حترير	الصفحات	الرئيسة	مثل	املكاكيت	الرئيسى	للجريدة	-	للمجلة	. 3

-	لألعمال	التجارية	.
العمل	مع	التدرجات	اللونية	وتطبيق	اللون	على	عناصر	أو	نصوص	.. 4
استيراد	الصور	وربطها	مع	مختلف	البرامج	مثل	صور	الفوتوشوب	أو	. 5

إعادة	الربط	.
حتويل	الرسومات	ثنائية	األبعاد	إلى	ثالثية	األبعاد	.. 6
إنشاء	لوحات	مواصفات	والعناوين	بهدف	احملافظة	على	شكل	اجلريدة	. 7

والسرعة	.
داخل	. 8 النصوص	 تنسيق	 داخلها	 صور	 واستخدام	 اجلداول	 إنشاء	

برامج	 فى	 منشأة	 جداول	 مع	 التعامل	 وكيفية	 واألعمدة	 الصفوف	
أخرى	مثل	الورد	واإلكسل.

الشروط:
•   معرفة	أساسيات	احلاسوب.
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الربنامج 022 إن ديزاين

الهدف العام :
•   تصميم	مطبوعات	مختلفة	باستخدام	مخرجات	من	برنامج	أخرى

     كالصور	والشعارات	.

 احملتوى العلمي:
التعامل	مع	النصوص	وتنسيقها	بشكل	يخدم	الفكرة	والتصميم	.. 1
املتعارف	. 2 العاملية	 األنظمة	 وإلى	 من	 وتصديرها	 النصوص	 استيراد	

عليها	.
تدوير	الصورة	وعمل	أشكال	مختلفة	بشكل	محترف	.. 3
حترير	الصفحات	الرئيسة	مثل	املاكيت	الرئيسي	للجريدة	-	للمجلة	. 4

-	لألعمال	التجارية	.
نصوص	. 5 أطر	 من	 يحتويه	 مبا	 املستند	 على	 التعديالت	 إجراء	 كيفية	

وصور	.
التعرف	إلى	متطلبات	الطباعة	إلنتاج	عالي	اجلودة	ميكن	املستخدم	. 6

من	الطباعة	عمليا	.
تطبيق	اللون	على	عنصر	أو	عدة	عناصر	.. 7
العمل	مع	التدرجات	اللونية	وتطبيق	اللون	على	عناصر	أو	نصوص	.. 8
عرض	العمل	واكتشاف	األخطاء	ومعاجلتها.. 9
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 PHOTOSHOP الربنامج 023 الفوتوشوب
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
•   التعمق	فيما	متت	دراسته	فى	املستوى	األول	من	أدوات	ومفاهيم	وأصول.

•   تطبيقات	عملية	للتأكيد	على	ما	مت	دراسته	فى	املستوى	األول	من	
     حيث	التقييم	بأبعاده	املختلفة	ومستوياته	وأشكاله.

•   دراسة	سيكولوجية	األلوان	وتأثيرها	فى	التصميم	.

•   دراسة	حاالت	مختلفة	واملقارنة	بينها	.

•   كيفية	الوصول	للتصميم	الناجح	وتاليف	عناصر	الضعف	.

•   الطرق	املناسبة	لإلعالن	من	حيث	الوسيلة	والتصميم	وحجم	اإلنفاق.

احملتوى العلمي:
حفظ	الوثائق	بصيغة	سكريت	SPS, PDF	)تطبيقات	عملية(. 1
التعرف	إلى	الوثائق	التي	مت	العمل	بها	مؤخرا	)تطبيقات	عملية	(	.. 2
التعرف	إلى	الصيغ	املختلفة	للصور	التي	ميكن	إدراجها	ضمن	وثيقة	. 3

الناشر	.
الكتابة	العربية	واإلجنليزية	داخل	البرنامج	باالجتاهني	األفقي	والرأسي.. 4
تصدير	واستيراد	الصور	من	البرامج	األخرى	وأيضا	عبر	األنظمة	املختلفة.. 5
معرفة	احلجم	املناسب	للصور	ودرجه	الوضوح	لكل	عمل	.. 6
7 .	، البرنامج	 على	 وفتحها	 الضوئي	 املاسح	 طريق	 عن	 الصور	 سحب	

بهدف	رسمها	.
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استخدام	لوحة	املفاتيح	)الطرق	املختصرة(	كخطوة	لتوفير	اجلهد	والوقت.. 8
استخدام	الدليل	املساعد	للبرنامج	)تطبيقات	عملية	(	.. 9

دراسة	حاالت	مختلفة	واملقارنة	بينها	)تطبيقات	عملية	(.. 10
كيفية	الوصول	للتصميم	الناجح	وجتنب	عناصر	الضعف	)تطبيقات	. 11

عملية	(.
تطبيقات	عملية	حملاكاة	الطرق	املعروفة	لتصميم	احلمالت	اإلعالنية	. 12

)تطبيقات	عملية	(.
الطرق	املناسبة	لإلعالن	من	حيث	الوسيلة	وحجم	اإلنفاق	)تطبيقات	. 13

عملية	(	وبصيغ	مختلفة	)تطبيقات	عملية(.
التعرف	إلى	األدوات	اخلاصة	بالبرنامج	بتعمق	أكثر	من	التطبيق	العملى.. 14
التعرف	إلى	القوائم	اخلاصة	بالبرنامج	بتعمق	أكثر	مع	التطبيق	العملي.. 15
استخدام	املهارات	املكتسبة	باملستوى	األول	إلنتاج	تصاميم	عملية	.. 16
استخدام	الفالتر	واملؤثرات	اخلاصة	.. 17
االستعانة	بالصور	اجلاهزة	فى	التصميم	واملكتبات	اجلاهزة	محليًا	وعامليًا.. 18
استخدام	الطبقات	)تطبيقات	عملية	(.. 19
تصيم	نشرة	دورية	)تطبيقات	عملية	(.. 20
تصميم	إعالن	)تطبيقات	عملية	(	.. 21
تصميم	كارت	فيزت	)تطبيقات	عملية(.. 22
تصميم	تقارير	)تطبيقات	عملية	(	.. 23
كيفية	تدقيق	العمل	قبل	الشروع	فى	الطباعة	.. 24
كيفية	طباعة	الوثائق	بقياسات	مختلفة	)	تطبيقات	عملية	(.. 25
كيفية	إعداد	الوثائق	للطباعة	على	مختلف	أنواع	الطابعات	.. 26
التعرف	على	مشكالت	املستخدم	والبرنامج	)تطبيقات	عملية	(.. 27
جلب	الوثائق	احملفوظة	على	البرامج	األخرى،	إمكانية	جلب	الوثائق	احملفوظة.. 28

الشروط:

•   اجتياز	برنامج	الفوتوشوب	املستوى	األول.
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الربنامج 024 التحليل اإلحصائي 
 ) SPSS (

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	برنامج	SPSS	وإمكانياته	اإلحصائية

•   التعرف	إلى	شاشات	البرنامج	املختلفة	.
•   طريقة	عمل	البرنامج	من	حيث	تصميم	االستبانة	وإدخال	البيانات	.

•   تنقيح	البيانات	وإظهار	النتائج	اإلحصائية	املختلفة	.

احملتوى العلمي:
نظرة	عامة	على	طبيعة	عمل	البرنامج	وشاشاته	.. 1
مخرجات	البرنامج	من	ملفات	ذات	صيغ	مختلفة	.. 2
تصميم	استمارة	لبحث	على	البرنامج	مع	حتديد	خصائصها	.. 3
مشاكل	تصميم	االستمارة	وطرق	عالجها	.. 4
إدخال	البيانات	على	البرنامج	ومراجعتها	.. 5
استخراج	النتائج	اإلحصائية	املختلفة	وعقد	املقارنات	.. 6
استخدام	البرنامج	فى	االختبارات	اإلحصائية	املختلفة	.. 7
استقراء	البيانات	من	اجلداول	املعاجلة	بواسطة	البرنامج	.. 8
وكذلك	. 9 الدراسة	 طبيعة	 حسب	 املختلفة	 اإلحصائية	 التقارير	 كتابة	

التوصيات	.
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الربنامج 025 أكسل
 ) Excle (+ وورد متقدم

الهدف العام :
•   أهمية	استخدام	اجلداول	اإللكترونية	.

•   التعرف	إلى	موقع	برنامج	Excel	بني	برنامج	اجلداول
•   تعريف	الدارسني	بعمل	اجلداول	اإلحصائية	.

•   التعرف	إلى	أساليب	إدخال	البيانات	وأنواعها	.
•   التعرف	إلى	أهمية	حتويل	البيانات	إلى	رسومات	بيانية.

احملتوى العلمي:
تركيب	برنامج	Excel	وتشغيله. 1
2 .Excel	.اإللكترونية	اجلداول	برنامج	استخدام
طرق	تنفيذ	األوامر	داخل	البرنامج	وشرحها	.. 3
استخدام	الفارة	فى	احلصول	على	القوائم	املختصرة	والتحرك	داخل	. 4

	Excel
التعامل	مع	امللفات	من	حيث	التخزين	والفتح	والترتيب	.. 5
طرق	إدخال	البيانات	وأنواعها	واالستفادة	من	الدوال	اجلاهزة	.. 6
حتويل	البيانات	داخل	اجلدول	إلى	رسومات	بيانية	.. 7
إنشاء	قواعد	البيانات	وطرق	االستفادة	منها	.. 8
طرق	عمل	املاكرو	وإنشاء	املاكرو	وتنفيذه	.. 9
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03مجال العلوم اإلدارية والمالية

تعتبر	هذه	النوعية	من	البرامج	أكثر	التصاقا	بالفرد	فى	أيامنا	احلالية	ملا	
وحضورها	 والتدريب	 املمارسة	 وسهولة	 	، االستيعاب	 سهولة	 من	 به	 تتميز	
ألى	 وتقبلها	 املباشرة	 واالستفادة	 مهاراتها	 وتنمية	 دراستها	 بعد	 املستمر	
ارتباطها	 وعدم	 األجهزة	 مجال	 أو	 األسلوب	 فى	 سواء	 حتديث	 أو	 تطوير	
أغلب	 وتناسب	 عمليا	 أو	 دراسيًا	 املتطلب	 كان	 سواء	 مسبقة	 ملتطلبات	

الثقافات	املهنية	والثقافية	والتطبيقية	واألكادميية	.	
فحفظ	األوراق	بعد	تصنيفها	وفهرستها	،	شيء	بالغ	األهمية	فى	حياة	كل	
إنسان	..	واسمح	لى	أن	أذكرك	..	على	سبيل	املثال	أين	وثيقة	منزلك	،	أين	
عقد	سيارتك	أين	عقد	تأمينك	إن	وجد	أين	وصفات	طبيبك	أين	السجل	
وعقود	 وأجهزته	 بيتك	 أثاث	 متلك	 فواتير	 أين	 لولدك	 -املدرسي	 الصحى	

الصيانة	لهما	.
هل	خطر	على	بالك	أن	حتصر	إيراداتك	احلالية	واملتوقعة	على	مدار	الزمن	
البسيط	وهل	فكرت	فى	مصاريفك	وتنوعها	وتقسيماتها	حسب	الوقت	أو	
املالية	 املعامالت	 تسجيل	 تستطيع	 فهل	 فعلت	 كنت	 إذا	 القرض	 أو	 املبلغ	
أى	 إلى	 الرجوع	 يسهل	 منظم	 بشكل	 حلدوثها	 التاريخي	 الترتيب	 حسب	
احملاسبي	 التسجيل	 قواعد	 تعلم	 وهل	 محاسبية	 دفاتر	 متسك	 هل	 مبلغ	
فكرت	 وإن	 ؟	 املالي	 النمو	 درجة	 وحساب	 ميزانية	 إعداد	 ميكن	 هل	 وأخيرا	
أوجه	 من	 غيرها	 أو	 الودائع	 فى	 النقدي	 الفائض	 من	 مبلغًا	 استثمار	 فى	

االستثمار	ماذا	أنت	فاعل؟	
أخى	/	أختى	

»اليوم	طريقك	للغد«	
		مجال	العلوم	اإلدارية	واملالية	:

التحليل	الفني	لالستثمار	فى	أسواق	املال	واألسهم.. 1
التحليل	املالي.. 2
االستثمار	فى	سوق	األوراق	املالية	والتداول	اإللكتروني.. 3
أسرار	جناح	املشاريع	التجارية.. 4
فن	ومهارة	التفاوض.. 5
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كيف	تصبح	موظفا	ناجحا.. 6
دراسة	اجلدوى	االقتصادية.. 7
السكرتارية	التنفيذية	وإدارة	املكاتب.. 8
إدارة	وتسويق	املشاريع	الصغيرة.	. 9

محاسبة الشركات.. 10
احملاسبة لغير احملاسبني ) املستوى األول(.. 11
احملاسبة لغير احملاسبني ) املستوى الثاني(.. 12
إدارة الوقت.. 13
إدارة املشكالت.. 14
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الربنامج 001 التحليل الفني لالستثمار
يف اسواق املال واالسهم

الهدف العام :
•   التعرف	إلى	فلسفة	التحليل	الفني	والقدرة	على	قراءة	الرسومات	

     البيانية	حلركة	األسهم	.

•   التسلح	باألدوات	الفنية	التخاذ	القرارات	االستثمارية	الصائبة	.

•   التزود	باملعرفة	واألسس	العلمية	لتحديد	اجتاة	السوق	والوقت		
     املناسب	لدخول	السوق	واخلروج	منه	.

•   التعرف	إلى	أهم	طرق	املتاجرة	واملضاربة	باألسواق	املالية	.

•   تعلم	املضاربه	واالستثمار	باستخدام	برنامج	ميتاستوك	.

احملتوى العلمي:
مقدمة	حول	االستثمار	فى	األسواق	املالية	.. 1
استعراض	أدوات	التحليل	الفني	واألساسي	.. 2
أنواع	املتعاملني	فى	األسواق	املالية	.. 3
أنواع	اخلرائط	البيانية	.. 4
التعرف	إلى	حتليل	الرسومات	البيانية	.. 5
التعرف	إلى	حتليل	املؤشرات	الفنية	)التقنية(.. 6
التعرف	إلى	النظريات	التقنية	وطرق	استخدامها	.. 7
تطبيقات	عملية	والتحليل	بواسطة	برنامج	ميتاستوك	.. 8
نصائح	استثمارية	عامة.. 9
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الربنامج 002 التحليل املالي

الهدف العام :
•   اكتساب	املشاركني	للقدرة	على	تهيئة	التقارير	املالية	إلجراء	التحليل

     املالي	.

	•   التعرف	إلى	األدوات	املالية	التي	ميكن	من	خاللها	تقييم	األداء	املالي

      للمنظمات	وحتليل	مؤشرات	الربحية	والسيولة	واملديونية	.

	•   اإلملام	بأدوات	حديثة	ميكن	من	خاللها	التنبؤ	باألداء	املالي	

      املستقبلي.
•   إدراك	معنى	حاالت	الفشل	أو	النجاح	املالي	.

•   التعرف	إلى	جوانب	الضعف	املالي	للمنظمات	وكيفية	التعامل	معها
     وإعادة	الهيكلة	فى	ضوء	القوائم	املالية	الواقعية	.

 احملتوى العلمي:
الفصل	األول	:	مقومات	وخطوات	التحليل	املالي	.. 1
التحليل	. 2 فى	 املستخدمة	 الفنية	 واألساليب	 الطرق	 	: الثاني	 الفصل	

املالي	.
الفصل	الثالث:	النسب	املالية	لقائمة	الدخل	.. 3
الفصل	الرابع	:	النسب	املالية	املشتركة	والنسب	املعيارية	.. 4
الفصل	اخلامس	:	املقارنات	)االجتاهات	(	الرأسية	.. 5
الفصل	السادس	:	األساليب	احلديثة	فى	التحليل	املالي	.. 6
الفصل	السابع	:	حتليل	مؤشرات	نتائج	األعمال	.. 7
الفصل	الثامن	:	حتليل	املبيعات	.. 8
الفصل	التاسع	:	حتليل	قوى	العمل	احلي	.. 9

الفصل	العاشر	:	التحليل	املالي	ألغراض	التنبؤ	بالفشل	املالي.. 10
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الربنامج 003 االستثمار يف سوق األوراق املالية 
والتداول اإللكرتوني

الهدف العام :
•   اإلملام	باملبادىء	األساسية	لالستثمار	فى	سوق	األوراق	املالية	.

•   اإلملام	باملبادىء	الرئيسية	التي	تقوم	إدارة	محفظة	األوراق	املالية	.
•   اإلملام	بالتداول	اإللكتروني.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	آلية	عمل	سوق	الكويت	لألوراق	املالية	.. 1

)السوق	الرسمي	-	الكسور	-	اآلجل	(..		
استعراض	برنامج	املباشر	برو	)خدمات	مباشر	برو(.. 3
أدوات	التحليل	الفني	.. 4
القوائم	املالية	)امليزانية(	.. 5
األرباح	.. 6
احملافظ	والصناديق	.. 7
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 004 أسرار نجاح 
املشاريع التجارية

الهدف العام :
•   مفهوم	التسويق	وأهميته	فى	عالم	التجارة	.

•   معرفة	الربط	بني	التسويق	وسلوكيات	املستهلك	.
•   القدرة	على	وضع	اخلطط	التسويقية	املناسبة	للسوق	.

•   أهمية	العالقة	التجارية	فى	أسواق	املستهلك	.
•   اإلملام	مببادىء	التسويق	والترويج	.

احملتوى العلمي:
واإلنتاج	. 1 املنتج	 مع	 عالقته	 ومدى	 للتسويق	 الصحيح	 التعريف	

واملبيعات	.
اخلطط	االستراتيجية	إلدارة	التسويق	.. 2
فهم	سلوكيات	املستهلك	.. 3
العالمات	التجارية	وتأثيرها	على	املستهلك	.. 4
أسس	الترويج	واالتصال	.. 5
أنواع	التوزيع	وطرق	استخدامها	.. 6
الشرائية	. 7 القيمة	 إضافة	 ومدى	 التجارية	 العالمة	 بني	 العالقة	

للمستهلك	.
استراتيجية	التسعير	فى	عالم	التسويق	.. 8
معرفة	اخلطوات	العملية	للتسويق	.. 9
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 005 فن ومهارة التفاوض

الهدف العام :
•   تزويد	املشاركني	باملهارات	الالزمة	للتفاوض	،	وعقد	االتفاقات	،	

والطرق	الناجحة	للحصول	على	كلمة	»نعم«.

احملتوى العلمي:
أمناط	االتصال	والتفاوض	وأركان	عملية	التفاوض	واملفاهيم	احلديثة	. 1

للعملية	التفاوضية	.
االستماع	كمهارة	أساسية	فى	التفاوض	،	ومبادىء	الفعالية	فى	عملية	. 2

التفاوض	وأشكال	التفاوض	.
التعامل	مع	النزاعات	وحل	املشكالت	فى	التفاوض	)احلركة	،	الثقة	،	. 3

لغة	التفاوض	،	مكان	التفاوض	وبدائله(	.
كيف	نحصل	على	كلمة	»نعم«	؟	)استراتيجية	كسب	الوقت	،	املفاجأة	،	. 4

فرض	األمر	الواقع	،	االنسحاب	الظاهرى(
استراتيجيات	التفاوض	واالتفاق	.. 5

	 	•   االستراتيجية	الهجومية	.	

	 	•   االستراتيجية	الدفاعية	.	

	 	•   استراتيجية	التحرك	التدريجي	.	

	 	•   استراتيجية	اإلجناز	السريع	اخلاطف	.	

	 	•   استراتيجية	التعاون	املشترك	.	

	 	•   استراتيجية	تفادى	النزاع	.	
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 006 كيف تصبح موظفا ناجحا

الهدف العام :
•   متكني	املتدرب	من	امتالك	مجموعة	من	مهارات	التفوق	الوظيفي

     التي	تساعدة	على	إدارة	األعمال	بكفاءة	وفعالية.

	•   معاونة	املشاركني	على	تبنى	أساليب	ابتكارية	فى	وظائفهم	وامتالك

      مجموعة	من	املهارات	:	اإلبداعية	واإلدارية

	•   وضع	اخلطط	والسياسات	الوظيفية	وصنع	القرارات	الذكية

      ومواجهة	التحديات	وتخطى	الصعوبات	.

 احملتوى العلمي:
االبتكار	والتفكير	االستراتيجى	اإلبداعي	ملواجهة	حتديات	عصر	العوملة.. 1
حل	املشكالت	من	منظور	االبتكار	والتفكير	االستراتيجى	اإلبداعي	.. 2
أساليب	ومهارات	التفكير	االبتكارى	فى	مواجهة	مشكالت	العمل	.. 3
حتقيق	التميز	واإلبداع	فى	الوظيفية	.. 4
حاالت	وتطبيقات	عملية	.. 5
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 007 دراسة الجدوى االقتصادية

الهدف العام :
	•   إملام	الدارس	بكيفية	اختيار	املشروع	املناسب	وذلك	عن	طريق	دراسة	

      السوق	دراسة	فنية	وربحية	واجتماعية	وتسويقية	حتى	يتأكد	من	
      جناح	املشروع	املزمع	إقامتة	.

احملتوى العلمي:
التطبيقية	. 1 واملجاالت	 وتصنيفها	 االقتصادية	 اجلدوى	 دراسة	 مفهوم	

لها.
على	. 2 املؤثرة	 القوانني	 وحتليل	 دراسة	 مع	 االستثمارى	 املناخ	 حتليل	

االسثمار	واملنظمة	له	وعناصر	البيئة	.
دراسة	السوق	من	ناحية	العرض	والطلب	والسالسل	الزمنية	.. 3
املشروع	. 4 وحجم	 االنتاج	 حجم	 حيث	 من	 املشروع	 واختيار	 التوطني	

والتخطيط	الداخلي	له	وتقدير	االحتياجات	الالزمة	له	.
تقومي	. 5 معايير	 	- للمشروع	 االفتراضى	 العمر	 	- النقدى	 األساس	

الربحية	-	جدول	النفقات	-	حتليل	احملاسبة	.
الربحية	. 6 تقومي	 واملعايير	 العمل	 فرص	 توفير	 فى	 املشروع	 مساهمة	

االجتماعية	.
دراسة	حالة	.. 7
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 008 السكرتارية التنفيذية
وادارة املكاتب

الهدف العام :
•   تعريف	الدارسني	املفهوم	احلديث	للسكرتارية	التنفيذية	مع	التركيز	

     على	توضيح	الواجبات	واملسؤوليات	واملهام	األساسية	للسكرتارية
					التنفيذية.

•   تزويد	الدارسني	باألصول	واملناهج	احلديثة	فى	مجال	السكرتارية
     التنفيذية	.

	•   صقل	املهارات	والقدرات	اإلدارية	والسلوكية	باألسلوب	الذي	يرفع	

      من	فعالية	آدائهم	لألعمال	املكتبية	ويؤدى	إلى	االرتقاء	مبستوى	
      أعمال	السكرتارية	التنفيذية	.

•   تعريف	الدارسني	بأحدث	الوسائل	واألساليب	التكنولوجية	احلديثة
     املستخدمة	فى	إدارة	املكاتب	.

	•   تنمية	روح	املشاركة	لدى	الدارسني	فى	معاجلة	بعض	املواقف	اإلدارية

      املستمدة	من	واقع	طبيعة	العمل	فى	الكويت	.

 احملتوى العلمي:
أهمية	السكرتارية	التنفيذية	فى	إدارة	األعمال	املكتبية	.. 1
املهارات	اإلدارية	للسكرتارية	التنفيذية	ووسائل	تنميتها	.. 2
فعالية	. 3 لتحقيق	 التنفيذية	 للسكرتارية	 الالزمة	 السلوكية	 املهارات	

األداء	.
املهارات	املهنية	للسكرتارية	التنفيذية	.. 4
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 009 إدارة وتسويق املشاريع الصغرية

الهدف العام :
•   تعريف	الدارسني	مببادىء	اإلدارة	وأساسيات	التسويق	.

•   تعريف	الدارسني	باجلوانب	املالية	للمشروعات	الصغيرة	.

•   كيفية	إعداد	خطط	العمل	اإلدارية	والتسويقية	.

•   كيفية	التقييم	املبدئي	جلدوى	الفرص	واالقتراحات	االستثمارية	.

احملتوى العلمي:
أساسيات	اإلدارة	)التخطيط	-	التنظيم	-	التوجيه	-	الرقابة	(.. 1
املفهوم	احلديث	للتسويق	.. 2
خطط	العمل	وطرق	إعدادها	.. 3
خطة	العمل	اإلدارية	.. 4
خطة	العمل	التسويقية	.. 5
التقييم	املبدئي	جلدوى	املشروعات	الصغيرة.. 6
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 010 محاسبة شركات

الهدف العام :
•   بيان	املبادىء	العامة	واإلجراءات	احملاسبية	التي	حتكم	الوحدات	

     احملاسبية	سواء	كانت	شركات	أو	أشخاص	أو	شركات	أموال	.

•   بيان	اإلجراءات	احملاسبية	ملعاجلة	تكوين	شركات	األشخاص	وما	يطرأ
     على	عقد	الشركات	من	تعديالت	.

 احملتوى العلمي:
مقدمة	عامة	عن	طبيعة	شركات	األموال	وشركات	األشخاص	.. 1
املبادىء	العامة	واملفاهيم	اإلجراءات	احملاسبية	التي	حتكم	الوحدات	. 2

احملاسبية	.
طبيعة	وخصائص	شركات	التضامن	وإجراءات	تكوينها	.. 3
املشاكل	احملاسبية	اخلاصة	بتكوين	وتنظيم	شركات	التضامن	.. 4
املشاكل	احملاسبية	اخلاصة	بإعادة	تنظيم	شركات	التضامن	.. 5
احملاسبة	فى	شركات	التوصية	البسيطة	.. 6
املشاكل	احملاسبية	اخلاصة	بانقضاء	وتصفية	شركات	األشخاص	.. 7
املشاكل	احملاسبية	اخلاصة	بشركات	احملاصة	.. 8
مراجعة	عامة	على	املنهج	بالتطبيقات	.. 9
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 011 املحاسبة لغري املحاسبني
) املستوى األول (

الهدف العام :
•   تعريف	الدارسني	باملقومات	األساسية	للنظام	احملاسبي	.

•   تعريف	الدارسني	باملفاهيم	األساسية	للقروض	واملبادىء	احملاسبية	
     واملصطلحات	املستخدمة	.

•   تزويد	الدارسني	مبهارات	مسك	الدفاتر	احملاسبية	على	مستوى	
     املنشآت	الفردية	التجارية	.

•   تزويد	الدارسني	باملهارات	املناسبة	الالزمة	للتعامل	مع	التقارير	املالية.

احملتوى العلمي:
مفهوم	احملاسبة	املالية	العامة	.. 1
التعريف	باملصطلحات	احملاسبية	للمستوى	الدراسي	.. 2
املقومات	األساسية	للنظام	احملاسبي	)	املجموعة	املستندية	-	املجموعة	. 3

الدفترية	-	التقارير	املالية	(.
التعريف	باملبادىء	احملاسبية	والقروض	وأنواع	العمليات	املالية	.. 4
عمليات	. 5 	( بأنواعها	 املالية	 العمليات	 وتلخيص	 وحتليل	 تسجيل	

متويلية	-	عمليات	رأسمالية	-	عمليات	إيرادية	(	.
إعداد	احلسابات	اخلتامية	وامليزانية	العمومية	بدون	تسويات	ختامية	. 6

للمنشئات	التجارية	الفردية	.
تطبيقات	محاسبية	على	املستوى	الشخصى	واملنزلي	.. 7
تطبيقات	عامة.. 8
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 012 املحاسبة لغري املحاسبني
) املستوى الثاني (

الهدف العام :
•    تعريف	الدارسني	مباهية	التسويات	اخلتامية	وأثرها	فى	احلسابات	

      وامليزانية	العمومية	.

•    أهمية	التسويات	اخلتامية	بالنسبة	لصحة	البيانات	املالية	احملاسبية	
       وما	يبنى	عليها	من	قرارات	.

•    إعداد	احلسابات	اخلتامية	وامليزانية	بعد	إعداد	التسويات	اخلتامية.

احملتوى العلمي:
أهمية	التفرقة	بني	العمليات	الرأسمالية	والعمليات	اإليرادية	.. 1
التسويات	اخلتامية	:. 2

 تسوية	األصول	الثابتة	)	اخلزينة	-البنك-	املخزون	السلعي	-	• 
املدينني	-	األوراق	التجارية	-	األوراق	املالية	(	.

 تسوية	األصول	املتداولة	.• 
 تسوية	املصروفات	.• 
 تسوية	اإليرادات	.• 

3 .	- الفرنسية	 	- )اإلجنليزية	 احملاسبية	 األنظمة	 عن	 عامة	 فكرة	
األمريكية(	

تطبيقات	عامة	.. 4

الشروط:
•    اجتياز	املستوى	األول	من	برنامج	احملاسبة	لغير	احملاسبني.
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 013 إدارة الوقت

الهدف العام :
•    توضيح	أهمية	الوقت	وتعريفه	.

•    كيفية	االستغالل	األمثل	للوقت	وإدارته	.
•    ربط	جدول	األعمال	بفترة	زمنية	محدودة	.

•    استخدام	التكنولوجيا	فى	إدارة	الوقت	.
•    كيفية	إعداد	اخلطة	الزمنية	لتخطيط	الوقت.

احملتوى العلمي:
الوقت	وإدارة	الوقت	.. 1
تخطيط	الوقت	وتنظيمه	.. 2
إدارة	الوقت	وتوزيعه	.. 3
استغالل	الوقت	وإدارة	مضيعاته	.. 4
التكنولوجيا	وإدارة	الوقت	.. 5
التكنولوجيا	وإدارة	الوقت	وتوصيات	عامة	إلدارة	الوقت	.. 6
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املجال الدراسي 003 مجال العلوم اإلدارية واملالية

الربنامج 014 إدارة املشكالت

الهدف العام :
•    التعرف	إلى	التقدير	الذاتي	.

•    حتديد	املشكلة	ومتثيلها	.
•    التعرف	إلى	أفضل	الطرق	للحل	اإليجابي	للمشكلة	.

•    االستنتاج	اإليجابي	للمشاكل	.
•    التحقق	من	األمور	الغامضة.

احملتوى العلمي:
التعرف	إلى	أسرار	الذات	وأنواع	املشكالت	.. 1
ما	هي	اإلشارات	املهمة	فى	حياتنا	ألجل	الثقة	باحللول	.. 2
استراتيجات	حل	املشكلة	.. 3
العوامل	املؤثرة	فى	تعلم	أسلوب	حل	املشكالت	.. 4
تغيير	القناعات	السلبية	إلى	إيجابية	.. 5
الطرق	للحل	واالنتهاء	من	املشكالت	.. 6
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

04مجال العلوم الصحية

سبقونا	 ممن	 وكبارنا	 وأمهاتنا	 آباءنا	 نسمع	 ونحن	 أظفارنا	 نعومة	 منذ	
باخلبرة	واملعرفة	أن	»	الصحة	تاج	على	رؤوس	األصحاء	ال	يدركها	إال	من	
حرم	منها	،	وبالطبع	ال	نقصد	هنا	أن	نطرق	باب	الطب	والصيدلة	..	وال	
مباشرة	 كانت	 وإن	 فاعلية	 ذا	 الدواء	 أن	 نعلم	 فكما	 األدوية	 بتناول	 نعنى	
كثيرة	 األحوال	 أغلب	 فى	 تكون	 أيضا	 استعمالها	 محاذير	 أن	 إال	 وسريعة	

وخطيرة.	ومن	ثم	فوصفها	يستلزم	االختصاصيني	.	
لكن	وماذا	عن	الوقاية	من	األمراض	والتوعية	الصحية؟	وما	دور	التغذية	
اللياقة	 وهل	 تكسب؟	 وكيف	 البدنية؟	 اللياقة	 وأهمية	 دور	 وما	 الصحية؟	
البدنية	لكل	األعمال	وفى	كل	األحوال؟	أم	أن	هناك	تقسيمات	نوعية	بها؟	

هذه	املوضوعات	هي	بعينها	مجال	البرامج	املختلفة	والتي	متارس	تطوعا	
من	نبع	احلرص	على	الصحة	والوقاية	من	األمراض	من	ناحية	وما	تكسب	

الفرد	رجل	أو	امرأة	مقومات	القيام	باألعمال	واملهام	العملية	واحلياتية	.	
أخى	/	أختى	..	

هل	تعلم	أن	رسول	اهلل	صلى	اهلل	عليه	وآله	وصحبه	وسلم	لفت	أنظارنا	إلى	
فوائد	تعليم	أوالدنا	السباحة	وركوب	اخليل	..	والسباحة	كما	تعلمون	رياضة	
ومحافظة	على	النظافة	وكال	منها	يغذى	اآلخر	واإلنسان	هو	املستفيد	أوال	

وأخيرا	.	
البدنية	 واللياقة	 الصحية	 العلوم	 ببرامج	 بااللتحاق	 بادرا	 هنا	 أقول	 ال	

ولكنى	أقول	سارعا	.	
04	مجال	العلوم	الصحية	:

1  	 	 	 	 •    السباحة	
2 	 	 	 	 •    السباحة	أطفال	
3 	 	 	 	 •    اللياقة	البدنية	
4 	 	 	 	 •    اإلسعافات	األولية	
•    كنوز	النباتات	الطبيعية	واستخداماتها                                5
•    الدفاع	عن	النفس	للنساء	والرجال	)الكاراتيه(																					6
•    الدفاع	عن	النفس	أطفال	)الكاراتيه	(																																	7
•    التلوث	اإلشعاعي	والهواتف	النقالة                                    8
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 001 السباحة

الهدف العام :
•    تطوير	األداء	املهارى	لطرق	السباحة	املختلفة	،	االتزان	فى	املاء	.

•    تعليم	االسترخاء	وتعليم	التوقيت	السليم	واإليقاع	.

•    تنمية	النواحي	املعرفية	بأساسيات	السباحة	.

•    القضاء	على	رهبه	نزول	حمام	السباحة	والتهيئة	البدنية	والنفسية	

       فى	السباحة	.

احملتوى العلمي:
التمهيد	باملهارات	األساسية	فى	السباحة	.. 1
تطوير	وحتسني	األداء	الفني	لسباحة	)الزحف	على	البطن	،	احلرة	،	. 2

الظهر	،	الصدر	...(	.
تعليم	سباحة	الفراشة	)الدولفني	(.. 3
تطوير	وحتسني	وتصحيح	األخطاء	فى	سباحة	الصدر	.. 4
مبادىء	الغطس	.. 5
التعود	على	املاء	والتحكم	فى	التنفس	وفتح	العينني	.. 6
تعليم	السباحة	احلرة	)الزحف	على	البطن	،	الظهر	(	.. 7
تدريب	وضع	اجلسم	ملبادىء	الغطس	.. 8
تعليم	التوافق	والتوازن	على	ارتفاع	1	متر.. 9
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 002 السباحة أطفال

الهدف العام :
 محو	األمية	الرياضية	لدى	األطفال	فى	مهارات	السباحة	.• 
رهبة	•  على	 والقضاء	 السباحة	 بأساسيات	 املعرفية	 النواحي	 تنمية	  

النزول	إلى	احلمام	والغوص	فى	املاء	.
 التهيئة	النفسية	والبدنية	للسباحة	.• 

احملتوى العلمي:
متهيد	باملهارات	األساسية	فى	السباحة	.. 1
التعود	على	البقاء	فى	املاء	والتحكم	فى	التنفس	وفتح	العينني	.. 2
تعليم	مبادىء	السباحة	والطفو	)التكور،	القنديل،	النجمه	على	البطن(.. 3
تدريبات	عملية	على	الوقوف	فى	املاء	والسباحة	ملسافات	قصيرة	.. 4

الشروط:
•    أن	ال	يقل	سن	الطفل	عن	9	سنوات	.
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 003 اللياقة البدنية

الهدف العام :
•    حتسني	أداء	أجهزة	اجلسم	احليوية	مثل	اجلهاز	الدوري	واجلهاز	

       التنفسي	واجلهاز	العضلى	.

•    احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.

•    إصالح	القوام	بتحسني	األوضاع	اخلاطئة	الناجتة	من	ممارسة
							األعمال	املهنية	.

احملتوى العلمي:
تدريبات	تهيئة	عامة	جلميع	أجزاء	اجلسم	.. 1
تدريبات	حرة	لتنمية	التحمل	العضلى	والتنفسي	.. 2
تدريبات	باستخدام	أدوات	متنوعة	.. 3
تدريبات	لتنمية	الرشاقة	.. 4
تدريبات	لتنمية	السرعة	بأنواعها	.. 5
معلومات	عن	التغذية	السليمة	.. 6
معلومات	عن	كيفية	احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.. 7
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 004 اإلسعافات األولية

الهدف العام :
التي	•  الطارئة	 باحلاالت	 اإلملام	 للمتدرب	 الفرصة	 الدورة	 هذه	 تعطى	  

ميكن	لإلنسان	أن	يتعرض	لها	سواء	فى	البيت	أو	العمل	وغيرها	من	
األماكن	العامة	وسبل	التصرف	أثناء	املواقف	الطارئة	إلى	حني	وصول	
املبنية	 األولية	 اإلسعافات	 تقدمي	 أجل	 من	 وذلك	 املتخصص	 املعالج	
على	أسس	عملية	صحيحة	إلنقاذ	حياة	املصاب	والتقليل	من	تفاقم	

اإلصابة	.

احملتوى العلمي:
 يتم	التعريف	بكيفية	التصرف	فى	حاالت	:• 

اإلنعاش	-	النزيف	)األنف	-	األسنان	-	األطراف	(	-اجلروح	وأنواعها	
-	الضماد	-	الكسور	-	احلروق-	اإلغماء	-	التسمم	-	ضربة	الشمس	-	
الصيدلية	املنزلية	-	دخول	أجسام	غريبة	فى	العني	-	األنف	-	األذن	

-	حاالت	الوالدة	الطارئة	-	االختناق	(	.
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 005 كنوز النباتات الطبيعية 
واستخداماتها

الهدف العام :
 تاريخ	التداوي	باألعشاب	.• 
 األعشاب	ورؤياها	باملنام	.• 
 كيفية	استخدام	األعشاب	مفردة	أو	مركبة	.• 
 االستنتاج	اإليجابي	للمشاكل	.• 
 كيف	ميكن	أن	جنعل	غذاءنا	دواءنا	.• 

احملتوى العلمي:
تاريخ	األعشاب	والطرق	القدمية	بالعالج	.. 1
تعريف	األعشاب	.. 2
تعريف	الفوائد	.. 3
أعشاب	الطب	النبوى	)البن	القيم	(	.. 4
فوائد	احتاد	األعشاب	مع	العسل	.. 5
الصيدلية	املنزلية	العشبية	.. 6
األعشاب	املفيدة	لألطفال	والرضع	.. 7
املطبخ	الصحي	.. 8
مواقع	األعشاب	وتركيزها	.. 9
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 006 الدفاع عن النفس
للنساء والرجال ) الكاراتية(

الهدف العام :
 اكتساب	العادات	السلوكية	من	طاعة	واحترام	اآلخرين	.• 
 تنمية	القدرات	البدنية	بأسلوب	عملي	.• 
 اكتساب	وتعليم	مهارات	وأساليب	الدفاع	عن	النفس	والهجوم	.• 
 اكتساب	املبادىء	احلركية	األساسية	الختبارات	األحزمة	الدولية	.• 

احملتوى العلمي:
تعلم	أساليب	أداء	التحية	ومواقف	وشروط	أدائها	.. 1
تعلم	أوضاع	االستعداد	)وضع	القدمني	معا	-	االنتباه	-	القتال	(	.. 2
تعلم	أساليب	اللكم	،	الركل	،	الضرب	.. 3
تعلم	أوضاع	االتزان	املختلفة	وكيفية	استخدامها	.. 4
تعلم	أساليب	الدفاع	باستخدام	اليد	ومساراتها	احلركية	.. 5
تعلم	أساليب	مركبة	للدفاع	والهجوم	من	خالل	احلركة	.. 6
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

الربنامج 007 الدفاع عن النفس أطفال 
)الكاراتيه (

الهدف العام :
 اكتساب	العادات	السلوكية	من	طاعة	واحترام	اآلخرين	.• 
 تنمية	القدرات	البدنية	بأسلوب	عملي	.• 
 اكتساب	وتعليم	مهارات	وأساليب	الدفاع	عن	النفس	والهجوم	.• 
 اكتساب	املبادىء	احلركية	األساسية	الختبارات	األحزمة	الدولية	.• 

احملتوى العلمي:
تعلم	أساليب	أداء	التحية	ومواقف	وشروط	أدائها	.. 1
تعلم	أوضاع	االستعداد	)وضع	القدمني	معا	-	االنتباه	-	القتال	(	.. 2
تعلم	أساليب	اللكم	،	الركل	،	الضرب	.. 3
تعلم	أوضاع	االتزان	املختلفة	وكيفية	استخدامها	.. 4
تعلم	أساليب	الدفاع	باستخدام	اليد	ومساراتها	احلركية	.. 5
تعلم	أساليب	مركبه	للدفاع	والهجوم	من	خالل	احلركة	.. 6
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املجال الدراسي 004 مجال العلوم الصحية

126

الربنامج 008 التلوث اإلشعاعي والهواتف 
النقالة

الهدف العام :
 التعرف	على	ماهية	اإلشعاع	وأنواعة	.• 
 التعرف	على	مصادر	اإلشعاع	.• 
 كيفية	الوقاية	من	التعرض	لإلشعاع	.• 
 االستخدام	الصحيح	للهواتف	النقالة	.• 
 حماية	الناس	من	مخاطر	اإلشعاع	احلالية	واملستقبلية	.• 

احملتوى العلمي:
تعريف	اإلشعاع	.. 1
أنواع	اإلشعاع	.. 2
مصادر	اإلشعاع	.. 3
احلدود	القياسية	للتعرض	لإلشعاع	.. 4
وحدة	االمتصاص	النوعي	إلشعاع	الهواتف	.. 5
كثافة	الطاقة	لإلشعاع	واحلدود	القياسية	.. 6
كيفية	عمل	الهواتف	النقالة	.. 7
العادات	السيئة	الستخدام	الهواتف	.. 8
األضرار	الصحية.. 9
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

05مجال العلوم اإلنسانية
انطالقا	من	دور	العمادة		يف	تنمية	وتطوير	املوارد	البشرية	،	وإميانا	منها	
ما	 بصقل	 و	 اإلنتاجية	 طاقاته	 وزيادة	 الفرد	 جناح	 يف	 الدور	 هذا	 بأهمية	
ميلكه	أفراد	املجتمع	من	مهارات	علمية	وعملية.	فإن	العمادة	تقدم	العديد	
يف	 اإلبداعي	 التفكير	 	، املشكالت	 حل	 يف	 )اإلبداع	 مثل	 من	 البرامج	 من	

املجاالت	اإلعالنية،	اإلعالم	وفن	التحرير	الصحفي(.	
أخى	أختى	الكرمية	....

التي	 البرامج	 من	 أي	 فى	 التسجيل	 نحو	 واسع	 األولى	 باخلطوة	 ابدأ	
تستهويك	أو	تقابل	احتياجاتك	احلياتية	واإلنسانية.

			مجال	العلوم	اإلنسانية	:

اإلبداع	فى	حل	املشكالت. 1
الكتابة	احلرة	. 2
الرأي	العام	والدعاية	االنتخابية	. 3
التعامل	مع	ضغوط	العمل. 4
التفكير	اإلبداعي	فى	املجاالت	اإلعالنية. 5
فن	اتخاذ	القرار. 6
اإلعالم	وفن	التحرير	الصحفي	)املستوى	األول(. 7
اإلعالم	وفن	التحرير	الصحفي	)املستوى	الثاني(. 8
العالقات	العامة	فن	التعامل	واالتصال	اجلماهيرى	وفن	اإلتيكيت. 9

فن	العرض	والتقدمي	وإلقاء	احملاضرات. 10
فن	اجلرافولوجي	»حتليل	خط	اليد«. 11
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 001 اإلبداع يف حل املشكالت

الهدف العام :
 التغلب	على	الضغوط	الزائدة	فى	احلياة	والعمل	.• 
 التكيف	مع	التغيرات	فى	حياتنا	االجتماعية	والتقريب	بني	متطلبات	• 

كل	من	العمل	واملنزل،	وزيادة	التفاهم	والتواصل	بني	الرئيس	واملرؤوس.

احملتوى العلمي:
مهارات	الذكاء	العاطفي	»ذكاء	املشاعر	«	.. 1
فن	إدارة	املشاعر	.. 2
املهارات	االجتماعية	.. 3
أنواع	خدمات	احلياة	.. 4
أساليب	وطرق	ومواجهة	خدمات	احلياة	.. 5
تنمية	مهارات	الذكاء	العاطفي	فى	مواجهة	خدمات	احلياة	.. 6

129



املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 002 الكتابة الحرة

الهدف العام :
 كيفية	صياغة	كتاب	املخاطبة	أو	املقال	.• 
 تعلم	صياغة	املقاالت	احلرة	.• 
 تعلم	كيفية	شد	القارىء	لقراءة	املقال	.• 
 الفرق	بني	احملرر	الصحفي	والكاتب	.• 

احملتوى العلمي:
املقدمة	.. 1
املوضوع	.. 2
جتميل	املقالة	بعبارات	ذات	معنى	تدخل	فى	محتوى	املقال	.. 3
صياغة	اخلواطر	.. 4
صياغة	املذكرة	.. 5
صياغة	احملاضرة	.. 6
صياغة	الرسالة	.. 7
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 003 الرأي العام 
والدعاية االنتخابية

الهدف العام :
االنتخابية	•  احلمالت	 فى	 العامة	 العالقات	 بأهمية	 املتدربني	 توعية	  

وخاصة	دراسة	توجهات	األفراد	املتمثلة	فى	الرأي	العام	وكيفية	تغييره	
والتأثير	فيه	لضمان	نتائج	أفضل	فى	االنتخابات.

احملتوى العلمي:
تعريف	العالقات	العامة	وأهميتها	وأخالقياتها	.. 1
تاريخ	العالقات	العامة	وروادها	وأساس	تكوينها	.. 2
الرأي	العام	)تعريفه	-	تكوينه	-	تغييره	-	قياسه	(	.. 3
البحوث	والتخطيط	فى	مجال	دراسة	الرأي	العام	.. 4
وسائل	االتصال	باجلمهور	واختيار	أفضلها	.. 5
التطورات	. 6 باستخدام	 العام	 الرأي	 فى	 والتأثير	 تغيير	 كيفية	

التكنولوجية	فى	أساليب	االتصال	احلديثة	.
الدعاية	االنتخابية	.. 7
تقييم	ودراسة	الرأي	العام	.. 8
تقييم	جهود	العالقات	العامة	ومفهومها	فى	اإلدارة	احلكومية	.. 9
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 004 التعامل مع ضغوط العمل

الهدف العام :
 التعريف	بالضغوط	:	العامة	واخلاصة	وأسبابها	واألعراض	املرضية	• 

لها.
 التعرف	باألمناط	البشرية	ومدى	اختالفهم	فى	مواقفهم	حتت	وطأة	• 

الضغط	النفسي	.
أحداث		•  فى	 التنظيمي	 للهيكل	 والتطوير	 التغيير	 آثار	 على	 التعرف	  

الضغوط	اإلدارية	.

احملتوى العلمي:
ضغوط	العمل	.. 1
الضغط	النفسي	.. 2
الضغط	اإلداري	.. 3
استراتيجية	التعامل	مع	ضغوط	العمل	.. 4
إدارة	الوقت	.. 5
التوزيع	اإلداري	للوقت	.. 6
التحكم	فى	إدارة	االجتماعات	.. 7
التحكم	فى	إدارة	املقاطعة	الشخصية	.. 8
التحكم	فى	إدارة	االتصاالت	الكتابية	.. 9
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 005 التفكري اإلبداعي 
فياملجاالت اإلعالنية

الهدف العام :
باملجاالت	•  اخلاصة	 واملعارف	 والقواعد	 األسس	 بأهم	 املتدربني	 تزويد	  

اإلعالنية	.
 كيفية	استخدام	القدرات	اإلبداعية	فى	املجال	اإلعالمي	.• 

احملتوى العلمي:
تعريف	اإلبداع	ومجاالته	ونشأته	.. 1
عالقة	التفكير	اإلبداعي	باملجال	اإلعالمي	.. 2
مناطق	القدرات	اإلبداعية	واالبتكارية	.. 3
أسس	وقواعد	الكتابة	.. 4
أمناط	التفكير	.. 5
مهارات	زيادة	فاعلية	االتصال	.. 6
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 006 فن اتخاذ القرار

الهدف العام :
 إكساب	املشاركني	اإلبداع	.• 
 تزويد	املشاركني	باملهارات	الالزمة	التخاذ	القرارات	.• 
 كيفية	اتخاذ	وصنع	القرارات	لتطوير	العمل	.• 
يف	•  القرار	 اتخاذ	 على	 القدرة	 بزيادة	 تسمح	 التي	 التمارين	 استخدام	  

ظل	الظروف	البيئية	والتنظيمية	احمليطة	.

احملتوى العلمي:
اتخاذ	. 1 فى	 اإلدارة	 قدرات	 على	 وتأثيرها	 والتنظيمية	 البيئية	 الظروف	

القرار	.
األساليب	العملية	لتحليل	املشكالت	.. 2
املهارات	االبتكارية	و	اتخاذ	القرار	.. 3
األساليب	الرياضية	وبحوث	العمليات	واتخاذ	القرار	.. 4
استخدام	شجرة	القرارات	وصفات	القائد	الناجح.. 5
مكونات	اإلبداع	وعناصره	.. 6
اإلبداع	والطموح	فى	حل	املشكالت	.. 7
تطبيقات	ومتارين	على	مهارات	القائد	املبدع	.. 8
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 07 اإلعالم وفن التحرير الصحفي
) املستوى األول (

الهدف العام :
 اكساب	الدارسني	مهارة	فن	الكتابة	وأخذ	األحاديث	وعمل	التحقيقات	• 

والفني	 اإلداري	 التقسيم	 عن	 عامة	 فكرة	 إعطاء	 مع	 الصحفية	
للمؤسسة	الصحفية	.

احملتوى العلمي:
خصائص	الرسالة	اإلعالمية	.. 1
فن	الكتابة	.. 2
احلديث	والتحقيق	الصحفي	.. 3
التقسيم	اإلداري	والفني	للمؤسسة	الصحفية	.. 4
قانون	املطبوعات	.. 5
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الربنامج 08 اإلعالم وفن التحرير الصحفي
) املستوى الثاني (

الهدف العام :
 إكساب	الدارسني	مهارة	فن	الكتابة	الصحفية	وكيفية	احلصول	على	• 

األخبار	الصحفية	ومعرفة	ماهية	األخبار	اإلذاعية	.
 إعطاء	فكرة	عامة	حول	وكاالت	األنباء	ودورها	ووظائفها	.• 

احملتوى العلمي:
املبادىء	األساسية	لالتصال	الفعال	.. 1
األخبار	واملواد	األخبارية	.. 2
اخلبر	اإلذاعي	-	اخلبر	الصحفي	.. 3
املقال	الصحفي	.. 4
وكاالت	األنباء	-	وكالة	األنباء	الكويتية	)كونا(.. 5
التعاون	اإلعالمي	لدول	مجلس	التعاون	اخلليجي	.. 6

الشروط :
 اجتياز	املستوى	األول	من	البرنامج.• 
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 09 العالقات العامة فن التعامل 
واالتصال الجماهريي - فن االتيكيت

الهدف العام :
 تعريف	الدارسني	بأهمية	العالقات	العامة	ودورها	فى	تسهيل	عملية	• 

االتصال	املتبادل	بني	اجلمهور	أو	املنظمة	.
وصياغة	•  والتحليل	 البحث	 فى	 العامة	 للعالقات	 الهام	 الدور	 إبراز	  

السياسات	ووضع	البرامج	.
العالقات	•  لوظيفة	 األساسية	 واألبعاد	 باجلوانب	 الدارس	 تعريف	  

العامة.

احملتوى العلمي:
عن	. 1 -اختالفها	 مفهومها	 	- )أهميتها	 العامة	 بالعالقات	 التعريف	

الدعاية	واإلعالن	-	املهنية	فى	مجال	العالقات	العامة	-	األخالقيات	
فى	مجال	العمل(	.

جوهر	وظائف	العالقات	العامة	)البناء	-	التصحيح	(	.. 2
تنظيم	نشاط	العالقات	العامة	.. 3
الرأي	العام	)	ماهيته	-	تعريفه	واجلمهور	-	العوامل	التي	تكون	الرأي	. 4

العام	-	طرق	تغييره	وقياسه(	.
التخطيط	،	مفهومه	-	أهميته	-	جوانبه	األساسية	.. 5
اختيار	وسيله	االتصال	وأنواعها	.. 6
أهمية	العالقات	مع	اجلماهير	.. 7
تقييم	جهود	العالقات	العامة	ومفهومها	يف	اإلدارة	احلكومية	.. 8
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 010 فن العرض والتقديم
وإلقاء املحاضرات

الهدف العام :
 يهدف	البرنامج	إلى	إكساب	املشاركني	معارف	متخصصه	فى	كيفية	• 

أمام	 معني	 موضوع	 وتقدمي	 بعرض	 للقيام	 والتحضير	 التهيئة	
يف	 التأثير	 وأساليب	 والعرض	 اإللقاء	 طرق	 على	 وتدريبهم	 اآلخرين،	

احلضور	إليصال	الرسالة	إليهم	بشكل	واضح	وكامل	.
فعال	•  بشكل	 واستثمارها	 اإليضاح	 وسائل	 استخدام	 مهارات	 اكتساب	  

لتقدمي	العروض	الناجحة	واملؤثرة	.

احملتوى العلمي:
التهيئة	والتحضير	للعرض	وتقدمي	املوضوع	.. 1
مهارة	العرض	اللفظي	والكالم	الفعال	.. 2
مهارة	العرض	غير	اللفظي	باستخدام	لغة	اجلسد	ونبرة	الصوت	.. 3
توظيف	املرح	وجو	األلفة	فى	إدارة	العرض	والتقدمي	.. 4
االستخدم	األمثل	لوسائل	اإليضاح	.. 5
التعامل	مع	أسئلة	احلضور	ومهارة	اإلجابة	عليها	.. 6
التدريب	العملي	فى	العرض	والتقدمي.. 7
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 011 علم الجرافولوجي
“ تحليل خط اليد”

الهدف العام :
 التعرف	على	علم	حتليل	خط	اليد	وتاريخة	.• 
 حتديد	شخصية	اإلنسان	من	خط	اليد	.• 
 كشف	احلالة	النفسية	واملزاجية	من	خالل	خط	اليد.• 

احملتوى العلمي:
نشأة	العلم	وتاريخه	.. 1
األسس	العلمية	لهذا	العلم	.. 2
األمور	والنواحي	التي	يكتشفها	هذا	العلم	.. 3
اجلرافولوجي	فى	فهم	الذات	والشخصية	.. 4
اجلرافولوجي	فى	التعليم	ومعرفة	أمناط	تفكير	الدارس	.. 5
اجلرافولوجي	فى	اختبار	الذكاء	.. 6
حتليل	اخلطوط	.. 7
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املجال الدراسي 005 مجال العلوم اإلنسانية

الربنامج 012 مهارات الذكاء الوجداني

الهدف العام :
أن يكون لدى املتدرب القدرة على : 

 ضبط احلالة اإلنفعالية.• 
  اكتساب مهارة الوعي بالذات.• 
  اكتساب مهارات التواصل اجليد مع النفس واآلخرين.• 
  اكتساب مهارات التوافق املهني.• 

احملتوى العلمي:
أهمية الذكاء الوجداني يف احلياة	.. 1
مهارات شخصية ومهنية	.. 2
أمثلة على مهارة الوعي بالذات	.. 3
مهارة إدارة اإلنفعال.. 4
مهارة التواصل اجليد.. 5
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

06مجال العلوم المهنية والحرفية
بسم	اهلل	الرحمن	الرحيم	

»وعلمناه	صنعة	لبوس	لتحصنكم	من	بأسكم	فهل	أنتم	شاكرون«	

صدق	اهلل	العظيم	)سورة	األنبياء	آية	رقم	)80(

ال	 من	 هناك	 كان	 وإن	 نادرا	 إال	 السيارة	 عن	 االستغناء	 يستطيع	 منا	 من	
يحتاجها	لنفسه	فماذا	عن	حاجات	أوالده	وزوجته	وعمله	أو	مهنته	.	

بأحجامها	 دافئ(	 	– )بارد  التكييف	 أجهزة	 جتاهل	 يستطيع	 ال	 منا	 ومن	
	– مكاتب	 	– محالت	 	– منازل	 	( مكان	 كل	 فى	 وشتاء	 صيفا	 وأنواعها	
مستشفيات	..(	حقا	إن	الهواء	الطبيعي	أكثر	فائدة	صحيا	..	لكن	ليس	فى	

كل	األوقات	وليس	فى	كل	األماكن	.	
وهل	منا	من	يستطيع	جتاهل	أهمية	التمديدات	الصحية	سواء	التي	حتمل	
املياه	النظيفة	ألغراض	الشرب	،	الغسيل	،	التنظيف	،	أو	التي	حتمل	املياه	

املستعملة	.	
أو	 اإلنارة	 فى	 سواء	 منها	 واالستفادة	 الكهرباء	 يحتاج	 ال	 من	 منا	 وهل	
	، الطهى	 	، التطهير	 	، التسخني	 عملية	 فى	 احلرارية	 الطاقة	 استخدامات	
استخدامات	تشغيل	األجهزة	اإلعالمية	،	التلفزيون	،	الراديو	وغيرها	فضال	

على	أنها	مصدر	للطاقة	ال	غنى	عنه	.	
الكهرباء	..الخ	 	، املياه	 	، التكييف	 	، السيارة	 سبق	 ما	 عن	 	 غني	 ال	 كان	 فإذا	
احلديدية	 والتجهيزات	 البناء	 أسس	 على	 ذلك	 ينعكس	 أن	 الطبيعي	 فمن	

واخلشبية	واخلراسانية	.		

أخى	/	أختى	..
نحن	نفكر	وأنت	تستفيد	شرط	إطالعك	على	برامجنا	واختيارك	إحداها	
أن	 جتد	 وسوف	 	.. نحونا	 ..فأسرع	 وحاجتك	 طموحك	 مع	 يتناسب	 مبا	
تكلفك	 ولن	 منك	 رغبة	 أو	 اقتراحا	 نغفل	 ال	 و	 همنا	 جل	 هي	 استفادتك	

الزيارة	وقتا	وال	ماال	يذكر	باملقارنة	باملنفعة	.	

		مجال	العلوم	املهنية	واحلرفية	:	

ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	األول	(. 1
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثاني	(. 2
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ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثالث(. 3
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الرابع	(. 4
محركات	البنزين	وطرق	صيانتها. 5
صندوق	التروس	األوتوماتيكي	)اجلير(. 6
خدمة	وصيانة	األجزاء	الكهربائية	فى	السيارة. 7
سمكرة	السيارات. 8
كيف	تصون	سيارتك. 9

ضبط	أداء	احملرك	)تصفية	احملرك	(. 10
األنظمة	االلكترونية	احلديثة	للسيارات. 11
خدمة	وصيانة	نظام	الفرامل	بالسيارة. 12
التمديدات	الصحية	)املستوى	األول	(. 13
التمديدات	الصحية	)املستوى	الثاني(. 14
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	األول	(. 15
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	الثاني	(. 16
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	الثالث	(. 17
إصالح	األعطال	اخلاصة	بالتمديدات	الكهربائية. 18
التحكم	فى	القوى	الكهربائية	)املستوى	األول(. 19
صيانة	األجهزة	اإللكترونية. 20
صيانة	األجهزة	الكهربائية	املنزلية. 21
تشغيل	صيانة	األجهزة	الطبية	املنزلية. 22
نظم	التحكم	فى	البريد	والتكييف. 23
نظم	التبريد. 24
أساسيات	التبريد. 25
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	األول(. 26
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	الثاني(. 27
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	الثالث(. 28
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	الرابع(. 29
حتديد	أعطال	التبريد	والتكييف. 30
صيانة	معدات	التبريد	والتكييف. 31
أساسيات	تكييف	الهواء. 32
حسابات	مجاري	الهواء	. 33
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نظم	تكييف	الهواء. 34
صيانة	وإصالح	احملركات	البحرية	الصغيرة	)اجلت	سكي	(. 35
إصالح	أجسام	القوارب	املصنوعة	من	الفيبرجالس. 36
مولدات	الكهرباء	احملمولة. 37
إصالح	الهاتف	واإلنتركم. 38
صيانة	وإصالح	أجهزة	الهاتف	احملمول. 39
اللحام	والتشكيل	باحلدادة	)املستوى	األول	(. 40
اللحام	والتشكيل	باحلدادة	)املستوى	الثاني	(. 41
خراطة	املعادن	)املستوى	األول	(. 42
خراطة	املعادن	)املستوى	الثاني	(. 43
تشكيل	النحاس	. 44
النجارة	املنزلية	)املستوى	األول	(. 45
النجارة	املنزلية	)املستوى	الثاني	(. 46
جنارة	وديكور. 47
دهان	األثاث. 48
أنواع	األبواب	وطرق	تركيبها. 49
احلدادة	واللحام	)املستوى	األول	(. 50
احلدادة	واللحام	)املستوى	الثاني	(. 51
صناعة	مناذج	السفن	الكويتية	القدمية. 52
التحكم	فى	القوى	الكهربائية	)املستوى	الثاني	(. 53
عمرة	احملرك	)جتفيت	كامل	(. 54
دهانات	ساترة. 55
سمكرة	عملي	/	تشكيل	املعادن. 56
برادة	املعادن. 57
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الربنامج 001 ميكانيكا وكهرباء السيارات - 
)املستوى األول(

الهدف العام :
 تعرف	الدارسني	باحتياطات	األمن	فى	ورش	السيارات	والعدد	وأجهزة	• 

القياس	واملعدات	املستخدمة	بها	.
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	األساسية	لفهم	أنواع	احملركات	ودوراتها	• 

وتركيب	كل	منها	وكيفية	عمله	.
 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 

رأس	احملرك	وحشواته	ودوراته	املختلفة	)تبريد	-	تزييت	-	إشعال	(.

احملتوى العلمي:
متطلبات	ورش	السيارات	:	األمن	والسالمة	-	العدد	واألجهزة	-	املعدات.. 1
احملرك	:	تصنيفه	-دورة	التشغيل	-	األجزاء	-	املواصفات	.. 2
دورات	احملرك	:	وقود	-	إشعال	-	تزييت	-	تبريده	.. 3
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الربنامج 002 ميكانيكا وكهرباء السيارات  
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

واختبارات	 احلقن	 ونظم	 )املكربنات(	 املختلفة	 البنزين	 تغذية	 نظم	
احملرك	وتصفيته	ونظم	الفرامل.

وصيانة	•  لفحص	 الالزمة	 األساسية	 القدرات	 الدارسني	 إكساب	  
	) احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 بالبنزين	 املختلفة	 التغذية	 نظم	 وإصالح	
ونظم	الفرامل	وبدء	احلركة	وإجراء	اختبارات	احملرك	وضبط	جودته	

»تصفيته«	.

احملتوى العلمي:
املكربن	:	أنواعه	-	أنظمة	كل	نوع-	املتاعب	-	اإلصالح	.. 1
حقن	البنزين	:	نظم	احلقن	املختلفة	-	حماية	نظم	احلقن	-	الصيانة.. 2
اختبارات	احملرك	:	االنضغاط	-	التسرب	-	التخلخل	-	ضغط	الزيت	.. 3
التصفية	:	التصفية	األساسية	-	التصفية	العامة	.. 4
5 .	- املتاعب	 	- املؤازرة	 وحدة	 	- الصمامات	 	- الفرامل	 نظم	 	: الفرامل	

الصيانة	.
بدء	. 6 مفاتيح	 	- التعشيق	 مجموعة	 احلركة-	 مبدىء	 	: احلركة	 بدء	

احلركة	-	املتاعب	.

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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الربنامج 003 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوى الثالث(

الهدف العام :
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

وأعطال	القوابض	وصناديق	التروس	اليدوية	والذاتية	وكيفية	إجراء	
عمرات	احملرك	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
عمرة	 إجراء	 وكيفية	 والذاتية	 اليدوية	 التروس	 وصناديق	 القوابض	

احملرك	.

احملتوى العلمي:
املتاعب	. 1 	- اخللوص	 ضبط	 التشغيل-	 آلية	 	- التركيب	 	: القابض	

وأسبابها	.
املتاعب	. 2 	- التعشيق	 دائمة	 	- املنزلقة	 	: اليدوية	 التروس	 صناديق	

وأسبابها	.
صندوق	التروس	اآللي	:	محول	العزم	-	التركيب	ونقل	احلركة	-	دائرة	. 3

التحكم	-	الفحص	.
عمرة	احملرك	:	األنواع	-	إجراء	عمرة	كاملة	حملرك	-	عمليات	الضبط	. 4

النهائي	.

الشروط:
 اجتياز	املستوى	الثاني.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 004 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوى الرابع(

الهدف العام :
وطريقة	•  وتركيب	 أنواع	 حول	 الكافية	 باملعلومات	 الدارسني	 تزويد	  

عمل	أعمدة	اإلدارة	ووصالتها	واإلدارة	النهائية	واملفرق	ونظم	التعليق	
والتوجيه	وأجهزة	البيان	ودائرة	الشحن	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
التعليق	 ونظم	 واملفرق	 	، النهائية	 واإلدارة	 	، ووصالتها	 اإلدارة	 أعمدة	

والتوجيه،	وأجهزة	البيان	،	ودائرة	الشحن	.

احملتوى العلمي:
أعمدة	اإلدارة	والوصالت	:	خطوط	النقل	-	أعمدة	اإلدارة	-	الوصالت	. 1

اجلامعية	-	الصيانة	.
اإلدارة	النهائية	واحملور	اخللفي	:	التروس	املتعامدة	-	املفرق	-	محاور	. 2

-	اإلدارة	-	الصيانة	.
التعليق	. 3 	- األمامي	 التعليق	 	- -الروادع	 النوابض	 	: التعليق	 نظام	

اخللفي	-	الصيانة	.
التوجيه	:	نظام	التوجيه	اليدوي	-	التوجيه	املؤازر	مضخة	التوجيه	-	. 4

املتاعب	والصيانة	.
العجالت	واإلطارات	:	اإلطارات	وخدمتها	.. 5
دائرة	الشحن	:	املولد	-	منظم	اجلهد	-	فحص	دائرة	الشحن	املتاعب	. 6

والصيانة	.
أجهزة	البيان	والتحذير	:	مقياس	الوقود	-	درجة	احلرارة	ضغط	الزيت	. 7

-	تيار	الشحن	.

الشروط:
 اجتياز	املستوى	الثالث.• 

148



املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 005 محركات البنزين وطرق صيانتها

الهدف العام :
 إكساب	الدارسني	القدرات	واملهارات	األساسية	الالزمة	لصيانة	محركات	• 

الديزل	وفحص	وصيانة	وإصالح	وضبط	أجزاء	دورة	تغذية	بالوقود	.

احملتوى العلمي:
احملرك	:	األجزاء	-	دورة	التشغيل	-	طريقه	عمله	.. 1
نظام	التغذية	بالوقود	:	أجزاء	دورة	الوقود	-	الوظيفة	-	طريقة	عمل	. 2

النظام	اخلطى	والدائري	.
احلاقنات	:	التركيب	-	الوظائف	-	طريقة	العمل	-	الفحص	-	اإلصالح	. 3

-	الضبط	واالختيار	.
املضخة	اخلطية	حلقن	الديزل	:	التركيب	-	الوظائف	-	طريقة	العمل	. 4

-	الفحص	-	اإلصالح	-	الضبط	واالختيار	.
املضخة	الدائرية	االلكترونية	:	األجزاء	-	الوظائف	-	طريقة	العمل	-	. 5

الفحص	-	الضبط	-	اإلصالح	.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 006 صندوق الرتوس األوتوماتيكي 
)الجري(

الهدف العام :
 إكساب	املتدرب	القدرات	واملهارات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	• 

صندوق	التروس	األتوماتي	)اجلير	األوتوماتيكي	(	.

احملتوى العلمي:
تركيب	وطريقة	عمل	صندوق	السرعة	األوتوماتيكي	.. 1
رفع	الصندوق	من	السيارة	وفك	وفحص	واستبدال	التالف	منه	.. 2
إعادة	جتميع	الصندوق	وتركيبه	بالسيارة	.. 3
فحص	الزيت	واملرشح	واستبدالهما	أو	تغييرهما	.. 4
فحص	الوصالت	لصندوق	التروس	وإصالحها	وضبطها	.. 5
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 007 خدمة و صيانة األجزاء
الكهربائية يف السيارة

الهدف العام :
 اإلملام	مبفاهيم	وقواعد	عمل	الدورة	الكهربائية	فى	السيارة	واكتساب	• 

مهارات	صيانتها	وإصالحها	.

احملتوى العلمي:
أهمية	الكهرباء	فى	السيارة	.. 1
البطارية	:. 2

 تركيبها	-	طريقة	شحنها-شحن	بطىء	شحن	السريع	.• 
 توصيل	التوالي	-	توصيل	التوازي	.• 
 أجهزة	الفحص	:	إستعمال	هيدرومتر	الكثافة	-	خلط	احلامض	• 

البطارية	-صيانة	 حالة	 معرفة	 فى	 الفولتامتر	 استعمال	 باملاء	-	
زيادة	 متاعب	 وحتديد	 الشحن	 أمبير	 على	 الكشف	 	- البطارية	

أمبير	الشحن	عليها	.
 نظام	اإلشعال	:	الدائرة	االبتدائية	والثانوية	بامللف	.• 
 مفتاح	اإلشعال	:	املكثف	االبالتني	،	أجهزة	تقييم	اإلشعال• 
 التدريب	على	إخراج	املوزع	لفحص	أجزائه	ثم	عملية	التسقيط	• 

واستعمال	املسدس	الضوئي	فى	ضبط	التوقيت	.
دائرة	االشتعال	اإللكترونية	:	فكرة	عامة	،	فحص	أجزائها	.. 3
4 .	- أجزاؤه	 	، عمله	 طريقه	 	، وظيفته	 	: )السلف(	 اإلدارة	 بدء	 محرك	

فحص	األجزاء	-	مجموعة	التعشيق	-	املتاعب	الكهربائية	-	املتاعب	
امليكانيكية	.	

دائرة	الشحن	-	مولد	التيار	املتغير	:	A.C وظيفته	-	طريقة	عمله	-	. 5
أجزاؤه	-	فحص	األجزاء	-	صيانته	-	متاعبه	-	قياس	تيار	الشحن	.

مولد	التيار	املستمر	D.C	طريقة	عمله	،	أجزاؤه	،	فحص	األجزاء	-	. 6
صيانته	-	متاعبه	-	منظم	الفولت	والتيار	:	وقاطع	التيار	-	قياس	تيار	

الشحن	.
دائرة	اإلضاءة	العالية	-	طريقة	توصيل	الدائرة	ومكوناتها	.. 7
فحص	مصابيح	اإلضاءة.. 8
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 008 سمكرة السيارات

الهدف العام :
 اكتساب	الدارس	مهارات	ومعلومات	ممارسة	مهنة	سمكرة	السيارات	.• 

احملتوى العلمي:
طرق	تشكيل	املواد	بدون	قطع	،	وتشكيل	املواد	بالقطع	،	مميزات	وعيوب	. 1

كل	طريقة	.
2 .	، البثق	 	، السحب	 	، الدرفلة	 	، احلدادة	 	: املختلفة	 بالطرق	 السمكرة	

وأهميته	كل	منها	وطرق	العمل	بها	.
قطع	املعادن	:	القص	،	النشر	،	القطع	بإزالة	الرايش	،	أنواع	الرايش	.. 3
اخلراطة	:	الكشط	،	الثقب	،	التفريز	.. 4
الشنكرة	والثقب	واللحام	بالغاز	واللحام	بالقوس	الكهربائي.. 5
التشغيل	باخلراطة	والكشط	وأعمال	السمكرة	.. 6
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 009 كيف تصون سيارتك

الهدف العام :
 معرفة	األساسيات	التي	يجب	مراعاتها	فى	استخدام	السيارة	.• 
 كيفية	استخدام	دليل	السيارة	)	الكتالوج	(	وتنفيذة	.• 
 معرفة	أنواع	الصيانة	للسيارة	وتنفيذها	.• 
 إكساب	الدارس	الطرق	الفنية	للفحص	الدورى	واليومي	.• 
 إكساب	املهارات	البسيطة	لعمل	اإلصالحات	اخلفيفة	.• 

احملتوى العلمي:
التعرف	على	املكونات	األساسية	فى	السيارة	:	احملرك	املنظومات	.. 1
2 .	- الفرامل	 	- التعليق	 	- التروس	 )صناديق	 	: احلركة	 نقل	 وسائل	

اإلطارات(.
عمليات	الصيانة	اخلفيفة	:	الفحص	اليومي	لكل	من	:	املاء	-	الزيوت	. 3

-	اإلطارات	.
4 .	- والزيوت	 والوقود	 الهواء	 منقيات	 تغيير	 	( 	: اخلفيفة	 اإلصالحات	

شمعات	االحتراق	-	تغيير	السيور	-	تغيير	املواد	االحتكاكية	للفرامل(.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 010 ضبط أداء املحرك
) تصفيه املحرك(

الهدف العام :
 اكتساب	املتدرب	القدرات	واملهارات	األساسية	الالزمة	لعمليات	ضبط	• 

أداء	احملرك	)تصفية	احملرك	(	الصغرى	والكبرى	.

احملتوى العلمي:
فحص	وضبط	كل	من	:	مستوى	السوائل	والتسرب	-	وصالت	التخلخل	. 1

واخلراطيم	املهترئة	-	سيولة	اإلدارة	-	الوصالت	الكهربائية	-	توقيت	
اإلشعال	-	نظام	الوقود	-	السرعة	العاطلة	واخلليط	-	نظام	التحكم	

بالتلوث	-	ضبط	خلوص	الصمامات	-	املشاكل	الواضحة	.
استبدال	كل	من	:	شمعات	االشعال	-	البالتني	-	املكثف	-	مرشح	الهواء	. 2

والوقود	-	زيت	احملرك	وصندوق	السرعة	األتوماتيكي	وسائل	التبريد.
اختبار	وإصالح	كل	من	:	ضغط	االسطوانات	-	اختبار	التخلخل	-	أداء	. 3

نظام	اإلشعال	-	البطارية	-	مبدىء	احلركة	-	املولد	-	ضغط	وتصريف	
مضخة	الوقود.

استبدال	كل	من	:	مكونات	املوزع	-	أسالك	اجلهد	العالي	-	احلاقنات	.. 4
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 011 األنظمة اإللكرتونية
الحديثة للسيارات

الهدف العام :
السيارة	•  فى	 االلكترونية	 األنظمة	 بعض	 على	 املتدرب	 يتعرف	 أن	  

ويدرس	دراسة	نظرية	عمل	كل	من	مولد	التيار	واإلشعال	االلكتروني	.
 دراسة	األعطال	الشائعة	لكال	النظامني	،	صيانة	األنظمة	االلكترونية	• 

وإصالحها	.

احملتوى العلمي:
أشباه	املوصالت	نظرية	عملها	أو	الكشف	عنها	.. 1
املولدات	:	أنواعها	،	نظرية	عملها	.. 2
تركيب	املولد	،	أعطاله	،	تقصي	األعطال	.. 3
صيانة	املولد	وإصالحه	.. 4
دوائر	اإلشعال	وأنواعها	.. 5
نظرية	عمل	دائرة	اإلشعال	االلكتروني	.. 6
صيانة	الدائرة	والكشف	عن	األعطال	واإلصالح	.. 7
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 012 خدمة وصيانة
نظام الفرامل بالسيارة

الهدف العام :
 أن	يتدرب	املشارك	على	نظام	البريك	)الفرامل	-	الكابح	(	فى	السيارة	• 

وفكه	وتركيبه	ومعايرته	وإصالح	أعطاله.

احملتوى العلمي:
نظام	الفرامل	بالسيارة	.. 1
خزينة	الزيت	الرئيسية	طريقة	عملها	ومكوناتها	،	فحصها	-	استنزاف	. 2

الهواء	.
صمامات	التحذير	بدائرة	الفرامل	.. 3
االسطوانات	الثانوية	)اسطوانة	العجالت	(	تركيبها	.. 4
التدريب	على	فك	وجتميع	:. 5

 خزينة	بريك	رئيسية	.• 
 خزينة	بريك	فرعية	.• 
 فرملة	اليد	-	طريقة	عملها	وضبطها	ومعايرتها	.• 
 التدريب	على	فك	وتركيب	سفايف	بريك	)نظام	درام	(	.• 
 فحص	نظام	الضبط	الذاتي	.• 
 نظام	الفرامل	القرصية	)الدسك	)	ومميزاته	(	.• 
 •	- متاعبه	 لتحديد	 السرفو	 فحص	 	... وظيفته	 السرفو-	 نظام	  

معرفة	متاعب	النظام	الفرملي	بالسيارة	.
خراطة	الدرام	:. 6

 •	) عملي	 تدريب	 فى	 املخرطة	 )استعمال	 الدرام	 خرطة	 أسباب	  
حدود	املخرطة	.

تدريب	•  	، املخرطة	 استعمال	 	( اخلراطة	 تتطلب	 التي	 احلاالت	  
عملي(	حدود	اخلرط	.

طريقة	تغيير	بلي	صرة	العجل	األمامي	،والشحم	املستعمل	.. 7
ضبط	خلوص	صرة	العجل	)	تدريب	عملي	(	.. 8
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 013 التمديدات الصحية
)املستوى األول(

الهدف العام :
 احترام	العمل	اليدوي	.• 
 إكساب	الدارسني	مهارات	فى	استخدام	األدوات	اليدوية	املختلفة	.• 
 التدريب	على	إصالح	وصيانة	بعض	األجهزة	الصحية	.• 
 التقليل	من	مخاطر	تسرب	املياة	داخل	املباني	.• 
 املساعدة	فى	دعم	االقتصاد	الوطني	.• 

احملتوى العلمي:
أهمية	املياة	وضرورة	االقتصاد	فيها	.. 1
مصادر	املياة	فى	الطبيعة	ومعاجلتها	وجعلها	صاحلة	للشرب	.. 2
نظم	توزيع	املياة	داخل	املباني	.. 3
طرق	تقدير	حساب	أقطار	املواسير	إلنشاء	شبكة	مياه	.. 4
التعرف	على	األعطال	الشائعة	،	وكيفية	اكتشافها	،	وطرق	عالجها	،	. 5

وصيانة	األجهزة	الصحية	.
دراسة	نظام	البكس	والتدريب	على	إنشاء	شبكة	مياه	به	.. 6
إنشاء	شبكة	مياه	باحلديد	املجلفن	.. 7
إنشاء	شبكة	مياة	مبواسير	النحاس	.. 8
إنشاء	شبكة	مياة	مبواسير	البالستيك	.. 9
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 014 التمديدات الصحية
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
 احترام	العمل	اليدوي	.• 
 إكساب	الدارسني	املهارة	فى	استخدام	العدد	اليدوية	املستخدمة	فى	• 

عمليات	متديدات	شبكات	الصرف	الصحي	.
 معرفة	كيفية	اكتشاف	األعطال	والتعامل	معها	وعالجها	.• 
 احترام	العمل	اليدوي	واالعتماد	على	الذات	.• 
 احملافظة	على	نعمة	وجود	املياة	وعدم �إهدارها	.• 

احملتوى العلمي:
البيت	. 1 داخل	 وأجهزتها	 الصحي	 الصرف	 شبكة	 مكونات	 على	 التعرف	

وكيفية	اتصالها	بالشبكة	الرئيسية	.
من	. 2 مكونه	 الشقة	 داخل	 الصحي	 الصرف	 شبكة	 إنشاء	 على	 التدريب	

حمام	كامل	ومطبخ	مع	األخذ	فى	اإلعتبار	املستوى	املائل	.
تركيب	األجهزة	الصحية	وملحقاتها	.. 3
اختبار	الشبكة	التي	مت	إنشاءها	ومعاجلة	أي	تسرب	منها	)	وصله	-	. 4

املشاق	-	الوصالت	املرنه	(	.
وصلة	. 5 	- واملسامير	 )الطوقني	 املرنة	 الوصالت	 عمل	 على	 التدريب	

القفيز(.
وصل	ماسورة	رصاص	بأخرى	رصاص	.. 6
وصل	ماسورة	رصاص	بأخرى	نحاس	.. 7
زيارات	ميدانية	مختلفة	حتت	اإلنشاء	مختلفة	حتت	اإلنشاء	مختلفة	. 8

)مجمع	سكني	-	مدرسة	-	مستشفى	أو	مستوصف	-	مسجد	(	ملشاهدة	

ومتابعة	خطوات	التنفيذ	وقراءة	اخلرائط.
الشروط:

 اجتياز	املستوى	األول.• 

158



املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 015 التمديدات الكهربائية
)املستوى األول(

الهدف العام :
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	الالزمة	لتوصيل	الدوائر	الكهربائية	• 

التمديدات	 تنفيذ	 من	 للتمكن	 املختلفة	 بأنواعها	 الوجه	 أحادية	
الكهربائية	لشقة	كاملة	واكتشاف	األعطال	وإصالحها	.

احملتوى العلمي:
عناصر	الدائرة	الكهربائية	.. 1
اخلامات	املستخدمة	فى	التمديدات	املنزلية	.. 2
العدد	املستخدمة	فى	التمديدات	الكهربائية	وطرق	استخدامها	.. 3
األمن	والسالمة	.. 4
بعض	الدوائر	الكهربائية	املطبقة	فى	املنازل	:-. 5

 دائرة	مصباح	مع	مفتاح	طريق	واحد	.• 
 دائرة	ثالثة	مصابيح	مع	مفتاح	بثالث	كبسات	.• 
 دائرة	سلم	من	طابقني	أو	ثالث	طوابق	.• 
 دائرة	توصيل	مصباح	فلورسنت	.• 
 دائرة	جرس	مع	محول	خفض	.• 
 دائرة	توصيل	البالك	.• 

لوحة	التوزيع	ومشتمالتها	وكيفية	تركيبها	.. 6
أجهزة	احلماية	من	قواطع	أتوماتيكية	أو	مصهرات	.. 7
تنفيذ	التمديدات	الكهربائية	لشقة	محتوياتها	عن	طريق	مخطط	.. 8
األعطال	وكيفية	اكتشافها	وإصالحها	.. 9
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الربنامج 016 التمديدات الكهربائية
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	اخلاصة	بالتيار	املتردد	ثالثي	األوجه.• 

احملتوى العلمي:
اخلط	•  جهد	 وتوضيح	 متديدها	 وطريقة	 فاز	 	3 الكابالت	 عن	 فكرة	  

الوجه.
 قواعد	التمديدات	الكهربائية	لوزارة	الكهرباء	.• 
 لوحة	التوزيع	الكهربائية	،	توصيفها	ورسم	تخطيطى	لها	.• 
 القاطع	اآللي	الكبير	وتوصيفه	من	حيث	احلمل	.• 
 الكوابل	:	أنواعها	-	طريقة	توصيلها	واختيار	MCCB.املناسبة	لكل	• 

لوحة	توزيع	فرعية	.
مع	•  الالزمة	 اجلداول	 وعمل	 فارغ	 معمارى	 رسم	 على	 النقاط	 وضع	  

حساب	األحمال
 مشروع	لوحة	3	فاز	لدوائر	فرعية	مختلفة	.• 
 مشروع	جماعي	لدوائرمختلفة	وحتديد	املسارات	مع	مراعاة	األسالك	• 

املناسبة.
 توزيع	األعمال	على	األوجه	الثالثة	.• 

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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الربنامج 017 التمديدات الكهربائية
) املستوى الثالث(

الهدف العام :
 فن	التدريب	على	مهارات	التمديدات	الكهربائية	.• 

احملتوى العلمي:
مراجعة	ما	سبق	دراسته	والتدريب	على	مهاراته	.. 1
دوائر	التمديدات	والزاوية	اجلامدة	.. 2
الفيض	الضوئي	،	شدة	اإلنارة	،	وحسابات	اإلنعكاسية	واللمعان	.. 3
قوانني	اإلضاءة	،	وأسطح	التشتت	،	وانعكاس	الضوء	.. 4
طرق	ونهج	اإلضاءة	وإنارة	األغراض	املختلفة	.. 5
معمل	االستفادة	.. 6
اإلضاءة	الغامرة	.. 7
الفوتوميتر	)جهاز	قياس	شدة	اإلضاءة	باملقارنة	(.. 8
أنواع	اللمبات	الكهربائية	.. 9

مع	. 10 التمديدات	 ألعمال	 مختلفة	 وأمثلة	 التمديدات	 مخططات	
تدريبات	عملية	.

الضوء	والفيض	واللومن	واللوكس	.. 11
منحنى	شدة	اإلضاءة	لكل	مصباح	.. 12
احلسابات	الضوئية	الالزمة	للتصميمات	الداخلية	للمباني	.. 13

الشروط:
 اجتياز	املستوى	الثاني.• 
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الربنامج 018 إصالح األعطال الخاصة 
بالتمديدات الكهربائية

الهدف العام :
األعطال	•  لتحديد	 كأساس	 الفحص	 أجهزة	 استخدام	 على	 القدرة	  

املختلفة	.
 اإلملام	بالدوائر	الكهربائية	املختلفة	للتمديدات	.• 
 القدرة	على	حتديد	العطل	ومعرفة	أسبابه	وطريقة	اإلصالح	.• 
 التدريب	العملي	على	تبديل	األجزاء	التالفة	مع	االحتياطات	الواجب	• 

اتخاذها	أثناء	إصالح	العطل	واستخدام	العدد	املناسبة	.

احملتوى العلمي:
يتضمن	البرنامج	محاضرات	نظرية	وتدريب	عملي	ملا	يتم	دراسته	نظريا.

اوال:	احملاضرات	النظرية	:-
املراحل	. 1 بيان	 مع	 الكهربائية	 التمديدات	 على	 للتعرف	 مقدمة	

املختلفة	ابتداء	من	كابل	اخلدمة	حتى	نقاط	األحمال	الكهربائية	
املفتاح	 	، الرئيسي	 القاطع	 	، اخلدمة	 مصهرات	 اخلدمة،	 )كابل	

الرئيسى	،	لوحة	التوزيع	الرئيسية	،	لوحة	التوزيع	الفرعية	(.
األسالك،	. 2 	- )املواسير	 وامللحقات	 للتمديدات	 الرئيسية	 املهام	

السقف،	 ورد	 	، املصابيح	 حامالت	 	، املآخذ	 رؤوس	 املآخذ	 املفاتيح،	
قاطعات	التيار	،	لوحات	التوزيع(.

اإلنارة	. 3 دوائر	 	( وتشمل	 للتمديدات	 املختلفة	 الكهربائية	 الدوائر	
-دوائر	املآخذ	،	دوائر	تغذية	سخان	املياة	،	دوائر	اجلرس	الكهربائي(.
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رقابة	دوائر	التمديدات	الكهربائية	)القاطع	االتوماتيكي	،	أنواعه،	. 4
ومعدالته	،	وتوصيله	بالدوائر	الكهربائية	،	قاطع	التسريب	األرضى،	

أنواعه	وطريقة	توصيله	(	.
التمديدات	. 5 بدوائر	 األعطال	 لتحديد	 املستخدمة	 لفحص	 أجهزة	

وأنواع	الفحوصات	بدوائر	التمديدات	.

ثانيا : اجلزء العملي :-
كيفية	استخدام	جهاز	الفحص	بالطريقة	السليمة	لتحديد	العطل.. 1
كيفية	اكتشاف	العطل	بأحد	قواطع	التيار	لدائرة	فرعية	مع	إمكانية	. 2

تبديله	بنفس	املواصفات	.
كيفية	اكتشاف	العطل	بقاطع	التسريب	األرضى	مع	إمكانية	تبديله	. 3

بعد	فصل	املفتاح	الرئيسي	.
)مفاتيح	. 4 اإلنارة	 بدوائر	 اخلاصة	 األعطال	 إصالح	 على	 التدريب	

اإلنارة	(.
التدريب	على	إصالح	أعطال	مآخذ	التيار	،	والتدريب	على	التوصيل	. 5

السليم	لألسالك	مع	االختبار	بفاحص	القطبية.
التدريب	على	إصالح	األعطال	اخلاصة	بسخان	املياه	مع	التأكد	من	. 6

سالمة	التوصيل	اآلرضى	لدوائر	السخان	.
التدريب	على	تبديل	ضاغط	اجلرس	واجلرس	.. 7
لألجهزة	. 8 الصحيحة	 بالطريقة	 املآخذ	 رؤوس	 تبديل	 على	 التدريب	

الكهربائية	.
االحتياجات	. 9 على	 للحصول	 احمللي	 السوق	 مع	 التعامل	 طرق	

املختلفة	مع	قراءة	املواصفات	الفنية	لألدوات	الكهربائية	.
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الربنامج 019 التحكم يف القوى الكهربائية  
)املستوى األول(

الهدف العام :
 أن	يتعرف	املتدربون	ماهية	التحكم	اآللي	وعناصره	األساسية	والرموز	• 

املستخدمة	فى	رسم	الدوائر	.
 كيفية	تصميم	التحكم	اآللي	البسيطة	وتنفيذها	واكتشاف	األعطال	• 

وكيفية	إصالحها	.

احملتوى العلمي:
التعريف	بالتحكم	اآللي	يف	القوى	الكهربائية	وعناصره	.. 1
دائرة	إنارة	يتم	التحكم	فيها	آليا	باستخدام	)ميقاتي	-	خلية	ضوئية(.. 2
دائرة	فتح	وغلق	)باب	رئيس	-ستارة	-	مظلة	(	.. 3
دائرة	حتكم	آلي	فى	ري	احلدائق	.. 4
أحادي	. 5 )محرك	 اخلزانات	 إلى	 املاء	 رفع	 مضخة	 فى	 آلي	 حتكم	 دائرة	

الوجه	-	ثالثي	األوجه	(	.
6 .	)y( بطريقة	 	) فأكثر	 7حصان	 	( كبير	 محرك	 فى	 آلي	 حتكم	 دائرة	

املستخدم	فى	رفع	املياه	من	اآلبار	للمساحات	الزراعية	الواسعة	.
دائرة	التحكم	اآللي	للتكييف	املركزى	.. 7
دائرة	التحكم	اآللي	للمصاعد	الكهربائية	.. 8
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الربنامج 020 صيانة األجهزة األلكرتونية

الهدف العام :
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافية	عن	العناصر	االلكترونية	والدوائر	• 

األلكترونية	البسيطة	ووظيفة	كل	جزء	منها	.

احملتوى العلمي:
أجهزة	القياس	االلكترونية	وكيفية	استخدامها	.. 1
2 .	- )الترنزستورات	 ومواصفاتها.	 املختلفة	 االلكترونية	 العناصر	

املوحدات	-	املكثفات	-	املقاومات	-	الدوائر	املتكاملة	-	اخلاليا	الضوئية	
-	احلساسات	....(	.

التدريب	على	حلام	بعض	العناصر	االلكترونية	.. 3
عمل	بعض	الدوائر	االلكترونية	البسيطة	.. 4
5 .	) التلفزيون	 	- الريسيفر	 	( مثل	 االلكترونية	 األجهزة	 بعض	 فحص	

وحتديد	األعطال	وكيفية	إصالحها	.
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الربنامج 021 صيانة األجهزة الكهربائية املنزلية

الهدف العام :
شائعة	•  املنزلية	 األجهزة	 من	 جهاز	 كل	 عمل	 كيفية	 الدارسني	 تعريف	  

االستخدام	.
 التدريب	على	التشغيل	السليم	،	وطرق	استخدام	كل	جهاز	دون	التأثير	• 

على	كفاءته	واكتشاف	وحتديد	األعطال	.
 التدريب	على	إجراءات	الصيانة	الدورية	لألجهزة	املنزلية	مع	إجراء	• 

اإلصالحات	البسيطة	.
 تعريف	الدارسني	بقواعد	وتعليمات	السالمة	اخلاصة	بكل	جهاز	من	• 

األجهزة	املنزلية	.

احملتوى العلمي:
األمن	والسالمة	من	األخطار	الكهربائية	.. 1
طريقة	التعامل	مع	كل	جهاز	،	ومعرفة	بيانات	هذه	األجهزة	من	حيث	. 2

اجلهد	والتيار	والقدرة	والتردد	.
األجهزة	التي	تعمل	على	التأثير	احلراري	للتيار	الكهرباائي	:	-. 3

 املكواة	.• 
 سخان	املياة	.• 
 الدفاية	العادية	.• 
 غالية	الشاي	.• 
 الشولة	الكهربائية	.• 
 التوستر	.• 

طريقة	عمل	منظم	احلرارة	)	الثرموستات	(	.. 4
طرق	الكشف	عن	األعطال	الكهربائية	فى	األجهزة	السابقة	باستخدام	. 5

أجهزة	األفوميتر	ومصباح	االختبار	،	ومفك	االختبار	.
أنواع	التيار	الكهربائي	وفكرة	مبسطة	عن	احملركات	الكهربائية	.. 6
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األجهزة	التي	تعمل	على	التأثير	املغناطيسى	للتيار	الكهربائي	.. 7
 الغساالت	.• 
 نشافات	أو	مجففات	املالبس	.• 
 جاليات	الصحون	.• 
 املكيفات	.• 
 املكانس	الكهربائية	.• 
 املراوح	الكهربائية	.• 
 ماكينة	احلالقة	الكهربائية	.• 

صيانة	احملركات	الكهربائية	)	وجه	واحد	(	.. 8
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الربنامج 022 تشغيل و صيانة األجهزة الطبية 
املنزليه

الهدف العام :
 التعرف	على	األجهزة	املنزلية	الطبية	االلكترونية	البسيطة	.• 
 تشغيل	هذه	األجهزة	على	الوجه	الصحيح	ومعرفة	مبادىء	عملها	.• 
 صيانة	هذه	األجهزة	وإصالح	بعض	األعطال	البسيطة	بها	.• 

احملتوى العلمي:
القياس	الطبي	على	جسم	اإلنسان	.. 1
فى	. 2 القياس	 أجهزة	 نوعية	 اختالف	 	- الطبي	 القياس	 ومبادىء	 أسس	

املجال	الطبي	-	أنواع	اإلشارات	التي	تصدر	من	جسم	اإلنسان	وكيفية	
قياسها	بوجه	عام	.

نظرية	عمل	وتشغيل	الترمومتر	اإللكتروني	.. 3
مكونات	»الترمومتر	االلكتروني«	ونظرية	عمله	.. 4
كيفية	تشغيل	اجلهاز	وتسجيل	القراءات	.. 5
نظرية	عمل	وتشغيل	جهاز	ضغط	الدم	)االلكتروني	(.. 6
مبادىء	عمل	اجلهاز	الدوري	وعالقته	بضغط	الدم	عند	اإلنسان	.. 7
مكونات	جهاز	ضغط	الدم	وكيفية	تشغيله	وتسجيل	القراءات	.. 8
نظرية	عمل	وتشغيل	جهاز	تخطيط	القلب	.. 9

أنواع	اإلشارات	التي	تصدر	من	القلب	.. 10
مكونات	جهاز	تخطيط	القلب	وكيفية	تشغيله	وتسجيل	القراءات	.. 11
املبادىء	العامة	لصيانة	األجهزة	الطبية	.. 12
مراجعة	عامة	على	مبادىء	الصيانة	لألجهزة	الطبية	.. 13
الضغط	. 14 أجهزة	 فى	 البسيطة	 األعطال	 إصالح	 على	 عملية	 تطبيقات	

وتخطيط	القلب	.
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الربنامج 023 نظم التحكم يف التربيد والتكييف

الهدف العام :
التبريد	•  ملعدات	 التحكم	 دوائر	 أساسيات	 على	 املشارك	 يتعرف	 أن	  

والتكييف	-	احتياطات	األمن	والسالمة	.

احملتوى العلمي:
مقدمة	ملبادىء	التحكم	.. 1
التحكم	فى	درجات	احلرارة	.. 2
التحكم	فى	الضغوط	.. 3
أجهزة	الرقابة	.. 4
دوائر	التحكم	فى	أنظمة	تكييف	الهواء	.. 5
دوائر	التحكم	فى	أنظمة	التبريد	املنزلية	والتجارية	.. 6
تدريب	عملي	.. 7
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الربنامج 024 نظم التربيد

الهدف العام :
 •	، التبريد	 وخازن	 املنزلية	 التبريد	 أنظمة	 على	 املتدرب	 يتعرف	 أن	  

وصناعة	الثلج	وتبريد	وجتميد	املنتجات	وطرق	ترشيد	الطاقة	.

احملتوى العلمي:
مقدمة	عامة	لنظم	التبريد	.. 1
وتوزيع	. 2 	، الرئيسة	 أجزاؤها	 	، أنواعها	 	: واملجمدات	 املنزلية	 الثالجة	

احلرارة	والضغوط	.
مبردات	املياه	.. 3
معدات	صناعة	مكعبات	الثلج	.. 4
أنظمة	التبريد	التجارية	.. 5
مخازن	التبريد	.. 6
صناعة	الثلج	.. 7
تبريد	وجتميد	املنتجات	الغذائية	.. 8
تدريب	عملي	.. 9
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 025 أساسيات التربيد

الهدف العام :
وأنواع	•  املختلفة	 وأجزائها	 التبريد	 دورة	 على	 والتدريب	 التعريف	  

الضواغط	واملكثفات	واملبخرات	وصمامات	التحكم	فى	سريان	وسيط	
التبريد	.

احملتوى العلمي:
تعريفات	أساسية	.. 1
دورة	التبريد	:	أجزاؤها	األساسية	وامللحقات	.. 2
الضواغط	املستعملة	فى	التبريد	.. 3
املكثفات	واملبخرات	.. 4
صمام	التحكم	فى	تدفق	وسيط	التبريد	.. 5
تدريب	عملي	.. 6
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 026 تربيد وتكييف الهواء
) املستوى األول(

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	املعرفة	واملهارات	اخلاصة	بالتبريد	والتكييف	فى	• 

مستويات	تدريبية	أربعة	-	املستوى	األول	.

احملتوى العلمي:
مقدمة	لدائرة	التبريد	وأجزائها	.. 1
األحمال	احلرارية	واخلريطة	السيكومترية	.. 2
وحتديد	. 3 	، الصيانة	 	، التحكم	 دوائر	 	، أجزاؤه	 	: الغرف	 هواء	 مكيف	

األعطال	.
وحتديد	. 4 	، الصيانة	 	، التحكم	 ودوائر	 	، أجزاؤه	 	: السيارة	 هواء	 مكيف	

األعطال	.
الثالجة	املنزلية	:	أجزاؤها	،	دوائر	التحكم	،	الصيانة	وحتديد	األعطال.. 5
املكتملة	. 6 الهواء	 تكييف	 وحدات	 	، املركزى	 التكييف	 لنظام	 مقدمة	

القائمة	بذاتها	واملنفصلة	.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 027 تربيد وتكييف الهواء
) املستوى الثاني(

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	املعرفة	واملهارات	اخلاصة	بالتبريد	والتكييف	فى	• 

القدرة	على	تشخيص	األعطال	البسيطة	.

احملتوى العلمي:
دورة	التبريد	بانخفاض	البخار	.. 1
الضواغط	. 2 	، الدورانية	 الضواغط	 	: الضواغط	 	، التبريد	 نظام	 أجزاء	

املترددة	.
املكثفات	:	املكثفات	املبردة	بالهواء	واملاء	.. 3
4 .	، اليدوي	 التمدد	 صمام	 	: التبريد	 وسائط	 تدفق	 فى	 التحكم	 أجهزة	

التمدد	 صمام	 	، الشعرية	 التمدد	 أنبوبة	 	، اخلالق	 ذو	 التمدد	 صمام	
احلرارى.

املبخرات	:	املبخر	ذو	التمدد	املباشر	،	املبخر	املغمور	ذو	العوامة	.. 5
أبراج	التبريد	،	سوائل	التبريد	،	مجمعات	سائل	التبريد	وزيت	التبريد	. 6

فى	أنظمة	التبريد	.

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 028 تربيد وتكييف الهواء
)املستوى الثالث(

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	املعرفة	واملهارات	اخلاصة	بالتبريد	والتكييف	فى	• 

مكيفية	حساب	األعمال	احلرارية	.

احملتوى العلمي:
فرض	. 1 بطريقة	 الهواء	 مجاري	 أبعاد	 وحساب	 الهواء	 توزيع	 طرق	

السرعات	بطريقة	ريجان	وطريقة	اختبار	املروحة	.
وطرق	. 2 عزلها	 وكيفية	 الهواء	 مجاري	 تصنيع	 فى	 املستخدمة	 املواد	

تنقيه	الهواء	.
نظام	تكييف	الهواء	بالتمدد	املباشر	.. 3
وحدات	دفع	الهواء	املركزية	.. 4

الشروط:
 اجتياز	املستوى	الثاني.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 029 تربيد وتكييف الهواء
) املستوى الرابع(

الهدف العام :
والتكييف	•  بالتبريد	 اخلاصة	 واملهارات	 املعرفة	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

والقدرة	على	تشخيص	ومعاجلة	بعض	األعطال	الشائعة	.

احملتوى العلمي:
املواصفات	الرئيسية	ملنظومات	املياة	.. 1
األجهزة	األساسية	،	أنواع	وحدات	التبريد	للماء	املثلج	)تشلر	(.. 2
تصميم	. 3 	، املعدات	 اختبار	 	، األنابيب	 وصالت	 	، الهواء	 مناولة	 وحدات	

وعزل	 املضخات	 اختبار	 	، األبعاد	 )حتديد	 املياه	 منظومات	 أنابيب	
املواسير(.

الساخن،	. 4 باملاء	 التسخني	 	، بالبخار	 التسخني	 	: التسخني	 منظومات	
التسخني	بالكهرباء	.

األجزاء	الرئيسية	ملنظومات	التسخني	.. 5

الشروط:
 اجتياز	املستوى	الثالث.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 030 تحديد أعطال
 التربيد والتكييف

الهدف العام :
وذلك	•  عليها	 الكشف	 وطرق	 األعطال	 حتديد	 أسلوب	 على	 التدريب	  

ألنظمة	تبريد	وتكييف	الهواء	.

احملتوى العلمي:
األسلوب	الفني	لطرق	حتديد	األعطال	.. 1
أعطال	الدوائر	الكهربائية	والتحكم	.. 2
أعطال	األجزاء	امليكانيكية	لدوائر	التبريد	.. 3
الهواء	. 4 وتكييف	 التبريد	 لنظم	 الشائعة	 األعطال	 على	 التدريب	

)أعراضها،	أسبابها	،	طرق	عالجها	(.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 031 صيانة 
معدات التربيد والتكييف

الهدف العام :
 التدريب	على	املهارات	األساسية	واخلدمات	الفنية	والصيانة	ملعدات	• 

التبريد	وتكييف	الهواء	-	احتياطات	الوقاية	واألمن	.

احملتوى العلمي:
التدريب	على	استعمال	العدد	واألدوات	املستخدمة	فى	الصيانة	.. 1
التدريب	على	املهارات	األساسية	الالزمة	لعمليات	الصيانة	.. 2
وسائط	التبريد	وطرق	مناولتها	.. 3
طرق	الشحن	والتفريغ	واختبارات	التسرب	.. 4
التبريد	. 5 ملعدات	 والكهربائية	 امليكانيكية	 املكونات	 على	 الكشف	 طرق	

وتكييف	الهواء	)حتديد	صالحيتها	-	إصالحها	(	.
تطبيقات	للصيانة	الوقائية	ملعدات	التبريد	وتكييف	الهواء	.. 6
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 032 أساسيات تكييف الهواء

الهدف العام :
وعمليات	•  	، قياسها	 وكيفية	 الهواء	 خواص	 على	 املتدرب	 يتعرف	 أن	  

التكييف	املختلفة	،	ومعرفة	مصادر	األحمال	وتقديرها	،	وتطبيق	ذلك	
عمليا	.

احملتوى العلمي:
خواص	الهواء	.. 1
اخلريطة	السكومترية	وقياس	خواص	الهواء	.. 2
عمليات	التكييف	الهواء	)	تبريد	وإزالة	رطوبة	-	تدفئة	وزيادة	الرطوبة	. 3

-	خلط	الهواء	والتهوية	-	التبريد	التبخيري	(	.

ظروف	راحة	اإلنسان	.. 4
األحمال	احلرارية	ومصادرها	.. 5
تقدير	األحمال	احلرارية	.. 6
تطبيقات	وتدريب	عملي	.. 7
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 033 حسابات مجاري الهواء

الهدف العام :
 التدريب	على	حسابات	أبعاد	مجاري	الهواء	واختيار	املراوح	ملشروعات	• 

التكييف	املركزي	.

احملتوى العلمي:
تعاريف	بالوحدات	املستخدمة	.. 1
نظام	توزيع	الهواء	.. 2

املستخدمة	•  املواد	 	، الوصالت	 	، األشكال	 الهواء:	 مداري	  
ومقاساتها	،	حسابات	مجاري	الهواء	.

 مخارج	الهواء	:	أنواعها	،	طرق	توزيعها	،	حسابات	مخارج	• 
الهواء	.

 املراوح	:	اخلصائص	،	أنواعها	،	حسابات	املراوح	.• 
تطبيقات	.. 3
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 034نظم تكييف الهواء

الهدف العام :
الكويت	•  فى	 وتطبيقاتها	 املختلفة	 التكييف	 أنظمة	 ودراسة	 التعرف	  

وكيفية	ترشيد	الطاقة	.

احملتوى العلمي:
مقدمة	.. 1
مكيف	هواء	الغرف	)تبريد	فقط	-	تبريد	وتدفئة	(.. 2
مكيف	الهواء	التبخيري	.. 3
مكيفات	الهواء	املنفصلة	واملجمعة	.. 4
مقدمة	لنظم	تكييف	الهواء	املركزى	باستخدام	املثلج	.. 5
تدريب	عملي	.. 6
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 035 صيانة وإصالح املحركات البحرية 
الصغرية )الجت سكي(

الهدف العام :
البحرية	•  للمحركات	 األساسية	 الفنية	 املعرفة	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

الصغيرة	)اجلت	سكي	(	وطريقة	عمل	مكونات	كل	منها	وكيفية	إجراء	
الفحص	واالختبار	ملكوناتها.

احملتوى العلمي:
احملرك	:	-. 1

 تصنيف	احملركات	.• 
 فكرة	عن	احملركات	وسبل	أدائها	املختلفة	.• 
 دورة	تشغيل	احملرك	.• 
 منظومات	احملرك	.• 

الدوائر	الكهربائية	:-. 2
 البطارية	.• 
 دائرة	الشحن	.• 
 دائرة	بادىء	احلركة	.• 
 دائرة	امللحقات	.• 

نقل	احلركة	:. 3
 القابض	.• 
 صناديق	التروس	.• 
 أعمدة	اإلدارة	.• 
 مضخة	الدفع	السائلية	.• 

االختبارات	:-. 4
 أداء	احملرك	.• 
 أداء	نقل	احلركة	.• 
 الصيانة	الوقائية	.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 036 إصالح أجسام القوارب املصنوعة 
من الفيرب جالس

الهدف العام :
املعطوب	•  القارب	 بدن	 تصليح	 إعادة	 فى	 املهارة	 املتدربون	 يكتسب	 أن	  

نتيجة	تصادمه	بشيء	ما	.

احملتوى العلمي:
تعريف	الدارسني	بأشكال	وأنواع	القوارب	.. 1
تعريف	الدارسني	باختيار	القارب	املناسب	.. 2
مادة	. 3 من	 املصنوعة	 القوارب	 تصليح	 إعادة	 مبواد	 الدارسني	 تعريف	

الفيبرجالس	.
حتديد	مكان	العطب	فى	بدن	القارب	.. 4
تنظيف	وجتليخ	مكان	العطب	.. 5
وضع	املادة	الالصقة	على	مكان	العطب	مع	إضافة	مادة	الفيبرجالس	. 6

عليه	مع	تكرار	العملية	.
جتفيف	اجلزء	املصاب	بعد	عالجه	مع	إزالة	الزوائد	منه	.. 7
إضافة	معجون	الفيبرجالس	.. 8
جتليخ	وتنظيف	السطح	ملساواته	مع	البدن	ودهانه	باللون	املناسب	.. 9
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 037 مولدات الكهرباء املحمولة

الهدف العام :
	 -	إكساب	الدارس	املهارات	الفنية	يف	:-	

معرفة	كيفية	عمل	املولدات	الكهربائية	الصغيرة	.. 1
عمل	الصيانة	الدورية	لها	.. 2
الصيانة	الوقائية	وجتنب	حدوث	العطل	املفاجىء	.. 3

احملتوى العلمي:
احملركات	املستخدمة	فى	تشغيل	املولدات	.. 1

 محركات	البنزين• 
 محركات	الديزل	.• 
 طريقة	عمل	محركات	البنزين	.• 
 طريقة	عمل	محركات	الديزل	.• 

املولدات	:. 2
 أساسيات	توليد	التيار	الكهربائي• 
 أنواع	مولدات	التيار	املتغير	ومكوناتها	.• 
 تنظيم	جهد	املولد	.• 
 املولدات	املفردة	والثالثية	األوجه	.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 038 إصالح الهاتف واإلنرتكم

الهدف العام :
 أن	يتعرف	املتدرب	على	محتويات	ومكونات	أجهزة	الهاتف	واالنتركم	• 

املختلفة	وحتديد	األعطال	وكيفية	إصالحها،	استخدام	أجهزة	القياس	
الكهربائية	واإللكترونية

 عمل	متديدات	خلطوط	الهاتف	.• 

احملتوى العلمي:
مقدمة	عن	الهاتف	واإلنتركم	.. 1
مكونات	جهاز	الهاتف	.. 2
مكونات	جهاز	اإلنتركم	.. 3
األعطال	الشائعة	فى	الهاتف	واإلنتركم	.. 4
تركيب	نظام	الهواتف	واإلنتركم	.. 5
اختبار	وحتديد	األعطال	باستخدام	أجهزة	القياس	.. 6
تطبيقات	عملية	.. 7
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 039 صيانة وإصالح
أجهزة الهاتف النقال

الهدف العام :
 أن	يتعرف	الدارسون	على	نظام	عمل	الهاتف	النقال	،	مكونات	الهاتف	• 

االستخدام	 شائعة	 لألجهزة	 والعيوب	 املشاكل	 أهم	 معرفة	 	، النقال	
وطرق	صيانتها	وإصالحها.

احملتوى العلمي:
الشبكة	)مقدمة	وأعطال	الشبكة	التصورية	(.. 1
العدد	املستخدمة	ووسائل	التنظيف	واستخدام	األفوميتر	.. 2
البطاريات	)	أنواعها	-	عيوبها	-	طرق	قياسها	(	.. 3
البودرة	)طرق	تنظيفها	-	تثبيت	املكونات	عليها	-	تتبع	املسارات	(.. 4
اللحام	)فك	وتركيب	املكونات	من	على	البودرة	(	.. 5
األعطال	العامة	وطرق	العالج	.. 6
مراحل	الشبكة	.. 7
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 040 اللحام والتشكيل بالحدادة
) املستوى األول (

الهدف العام :
الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  

املستهدفة،	 املهارات	 من	 االستفادة	 مسار	 إلى	 وتوجيهها	 للبرنامج	
الكهربائي	 بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	
اخلاصة	 والسالمة	 األمن	 إرشادات	 على	 التعرف	 استلني،	 واألكسي	
املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	 	، باللحام	
وكيفية	تشغيلها	والتعامل	معها	،	القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	

وجتهيز	هذه	الوصالت	.

احملتوى العلمي:
نبذة	عن	تخصص	اللحام	وأهميته	فى	عمليات	اإلنتاج	واإلنشاءات	امللحومة.. 1
على	. 2 الوقوف	 ثم	 ومن	 	، املهنية	 واإلصابات	 األخطار	 على	 التعرف	

إرشادات	األمن	والسالمة	.
تشغيلها	. 3 وكيفية	 الكهربائي	 القوس	 حلام	 معدات	 على	 التعرف	

واستعمال	األدوات	املساعدة	ومعدات	األمان	.
مواصفاته	. 4 على	 والتعرف	 	، جيد	 حلام	 خط	 عمل	 على	 التدريب	

والشروط	الواجب	توافرها	للحصول	على	هذا	اخلط.
بالطرق	. 5 االستخدام	 شائعة	 الوصالت	 مجموعة	 حلام	 على	 التدريب	

الصحيحة.
تشغيلها	. 6 وكيفية	 استلني	 األكسى	 حلام	 وحدة	 معدات	 على	 التعرف	

وأوجه	 مواصفاتها	 ومعرفة	 املختلفة	 اللهب	 أنواع	 ضبط	 على	 والتدريب	
استعمالها.

التدريب	على	عمل	خطوط	انصهار	.. 7
التدريب	على	حلام	وصالت	ذاتية	بدون	إضافة	سلك	.. 8
التدريب	على	خطوط	حلام	بإضافة	سلك	،	وحلام	وصالت	بإضافة	سلك.. 9
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 041 اللحام والتشكيل بالحدادة  
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	مهارة	العمل	اليدوي	،	إكساب	الدارس	القدرة	على	• 

التخيل	والتفكير	فى	أفضل	سبل	التنفيذ	،	تنمية	قدرة	الدارس	على	
اجلماعي	 العمل	 بأهمية	 الشعور	 تنمية	 	، والتكلفة	 الكميات	 حساب	

واحلاجة	إلى	اآلخرين	.

احملتوى العلمي:
شروط	ومحتويات	ورشة	احلدادة	.. 1
األمن	والسالمة	داخل	الورشة	.. 2
أنواع	احلديد	واملعادن	األخرى	.. 3
اليدوية	. 4 العدد	 الستخدام	 الصحيحة	 الطرق	 على	 عملية	 تدريبات	

والكهربائية	املستخدمة	فى	القطع	.
تدريبات	عملية	على	الثني	“الكبس	“	الثقب	،	القطع	،	اللحام	.. 5
حساب	الكميات	والتكلفة	وعمل	مقايسة	ألحد	املشاريع	.. 6
التدريب	على	نقل	الرسومات	وطرق	تنفيذها	.. 7
تنفيذ	مشروع	مشترك	.. 8
تدريبات	عملية	على	حلام	األملونيوم	بالقوس	الكهربائي	.. 9

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 042 خراطة املعادن 
 )املستوى األول(

الهدف العام :
باملستوى	•  للخراطة	 الالزمة	 األساسية	 املهارات	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

املتخصص	املطلوب	.

احملتوى العلمي:
أنواع	املخارط	واستخداماتها	.. 1
األجزاء	الرئيسة	للمخرطة	ووظيفة	كل	جزء	منها	.. 2
معرفة	إجراءات	األمان	والسالمة	عند	العمل	على	املخرطة	.. 3
جتهيز	املخرطة	للعمل	واختيار	قلم	القطع	وتثبيته	على	املركز	.. 4
التدريب	على	عملية	خراطة	األسطح	االسطوانية	باستخدام	التغذية	. 5

اليدوية	.
التدريب	على	عملية	خراطة	األسطح	االسطوانية	باستخدام	التغذية	. 6

األوتوماتيكية	.
كيفية	القراءة	على	أدوات	القياس	مثل	)القدمة	ذات	الورنية	(	الكلبر.. 7
عملية	ثقب	املراكز	وخراطة	األقطار	املدرجة	باستخدام	أدوات	القياس	. 8

املختلفة	.
معرفة	زوايا	القلم	)العدة	(	املستعملة	فى	عملية	اخلراطة	.. 9

طرق	تثبيت	املشغوالت	على	املخرطة	.. 10
كيفية	عمل	الثقوب	على	املخرطة	.. 11
التغذية	. 12 باستخدام	 الداخلية	 االسطوانية	 األسطح	 خراطة	

األوتوماتيكية.
خراطة	األقطار	الداخلية	املدرجة	باستخدام	امليكرومتر	والتلسكوب	.. 13
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 043 خراطة املعادن 
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
أنواع	•  وكذلك	 	، املختلفة	 اخلراطة	 بعمليات	 اخلاصة	 املهارات	 إكساب	  

على	 الالمركزية	 املشغوالت	 وتثبيت	 املختلفة	 القطع	 وآالت	 العدد	
املخرطة	.

احملتوى العلمي:
خراطة	سطحية	جانبية	واسطوانية	خارجية	وداخلية	.. 1
عمل	املسلوب	الداخلي	واخلارجي	.. 2
عمل	القالووظ	املثلث	الداخلي	واخلارجي	على	املخرطة	.. 3
عمل	القالووظ	املربع	الداخلي	واخلارجي	على	املخرطة	.. 4
عمل	التحزيز	والقطع	والترترة	املزدوجة	واملفردة	.. 5
خراطة	املشغوالت	الالمركزية	.. 6
خراطة	األشكال	الكروية	مثل	األبراج	.. 7
النافعة	. 8 املشغوالت	 بعض	 تنفيذ	 ميكن	 السابقة	 العمليات	 خالل	 من	

املستخدمة	فى	حياتنا	العملية	مثل	:-
 البراغي	.• 
 ملزمة	.• 
 جاك	)رافعة	(	.• 
 أبراج	الكويت	.• 
 عمود	كرنك	السيارة	.• 

الشروط:
 اجتياز	املستو	ى	األول.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 044 تشكيل النحاس

الهدف العام :
تزيني	•  النحاس،	 خامات	 فى	 الكامنة	 اجلمالية	 بالقيمة	 الشعور	  

وجتميل	املكان	احمليط	بالفرد،	اكتساب	خبرة	فى	طرق	التشكيل	على	
الفنية	 األعمال	 بعض	 تنفيذ	 خالل	 من	 بالذات	 اإلحساس	 النحاس،	

اجلمالية	فى	أقل	وقت	ممكن	.

احملتوى العلمي:
فكرة	عامة	عن	تكنولوجيا	املعادن	ومصادرها	.. 1
وحفر	. 2 وتفريغ	 طرق	 من	 املتنوعة	 التشكيل	 طرق	 عن	 شاملة	 فكرة	

وتلوين	باملينا	.
عمل	تصميمات	متنوعة	.. 3
التلميع	والتشطيب	.. 4
حماية	املشغوالت	من	تأثرها	بالعوامل	اجلوية	.. 5
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 045 النجارة املنزلية
) املستوى اول(

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اخلاصة	بالنجارة	:• 
 تصليح	أى	قطعة	أثاث	منزلي	مصنوعة	من	اخلشب	.• 
 التمييز	بني	أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	األثاث	.• 
 تنفيذ	بعض	األعمال	مثل	:	مظالت	وأقفاص	خشبية	،	تلبيس	حوائط	• 

باخلشب	،	طاوالت	وكراسي	.

احملتوى العلمي:
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
التعرف	على	أنواع	األخشاب	سواء	كانت	طبيعية	أو	صناعية	.. 2
وطريقة	. 3 النجارة	 فى	 املستخدمة	 اليدوية	 العدد	 أنواع	 على	 التعرف	

صيانتها	ووسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها.
على	. 4 والتصفية	 واملسح	 والضبط	 النشر	 عمليات	 على	 التدريب	

األخشاب.
والتدريب	. 5 	) اللسان	 	، النقر	 	، )اخلدش	 التعاشيق	 أنواع	 لبعض	 شرح	

على	تنفيذها	.
شرح	لبعض	أنواع	اللحامات	والتدريب	على	تنفيذها	.. 6
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	قفص	الطيور	.. 7
تنفيذ	طاولة	الشاي.. 8
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 046 النجارة املنزلية 
) املستوى الثاني(

الهدف العام :
طريق	•  عن	 النجارة	 فى	 األساسية	 املهارات	 بعض	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

استخدام	العدد	الكهربائية	لعمل	اآلتي	:-
تصليح	أي	قطعة	أثاث	باستخدام	العدد	الكهربائية	.. 1
خزانة	. 2 	: مثل	 باألثاث	 املتعلقة	 األعمال	 من	 عدد	 تنفيذ	

مالبس	،	سرير	،	مكتبة	،	علبة	أدراج	.
قطع	. 3 وتصميم	 	، وتفصيل	 	، تخطيط	 كيفية	 على	 التعرف	

األثاث	املطلوب	تنفيذها	.

احملتوى العلمي:
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
االستخدام	. 2 وطريقة	 الكهربائية	 العدد	 أنواع	 بعض	 على	 التعريف	

الصحيح	لها	من	شرح	لوسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
التدريب	على	تركيب	املجابد	)قطع	التثبيت	البالستيك	(	.. 3
التدريب	على	تركيب	املفصالت	احلفرة	ألبواب	اخلزانات	.. 4
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	خزانة	ذات	أربعة	أبواب	.. 5
تنفيذ	علبة	أدراج	مع	مراعاة	تركيب	القطع	املعدنية	لكل	درج	.. 6
شرح	ألفضل	أنواع	األخشاب	لالستخدامات	املختلفة	.. 7
التدريب	على	عمل	جداول	حصر	للقطع	املطلوبة	للتفصيل	.. 8
التدريب	على	كيفية	تخطيط	وتفصيل	القطع	املطلوبة	لألثاث	.. 9

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 047 نجارة وديكور

الهدف العام :
 أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اليدوية	فى	استعمال	أدوات	،	وعدد	• 

البسيطة	 والديكور	 النجارة	 أعمال	 بعض	 تنفيذ	 املختلفة	 النجارة	
إلكساب	املعرفة	التخصصية	والثقة	بالنفس	-	توضيح	مدى	العالقة	
والربط	بني	املعلومات	النظرية	والتطبيق	العلمي،	االستفادة	والثقافة	
للمتدرب	 يتيح	 ومبا	 واملستقبلية	 اإلجتماعية	 احلياة	 فى	 العملية	

االعتماد	على	الذات	كعضو	منتج	فى	املجتمع	.

احملتوى العلمي:
شرح	طرق	األمن	والسالمة	فى	الورشة	وأثناء	العمل	.. 1
فى	. 2 املستخدمة	 الكهربائية	 اآلالت	 من	 ومثيالتها	 اليدوية	 العدد	

العمليات	الصناعية	.
عمل	الوصالت	النجارية	والنقر	واللسان	والتعاشيق	املختلفة	.. 3
تدريبات	على	تشكيل	خامة	اخلشب	من	خالل	تنفيذ	بعض	األعمال	. 4

النجارية	والتراكيب	الصناعية	.
مترينات	على	طرق	النشر	والتجميع	التغرية	والضبط	.. 5
مثل	. 6 بإمكاناتها	 الفني	 الوعي	 لتنمية	 املختلفة	 باخلامات	 التشكيل	

اللدائن	واخلردوات	.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 048 دهان األثاث

الهدف العام :
األثاث	•  بدهان	 اخلاصة	 األساسية	 املهارات	 بعض	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

اخلشبي	.

احملتوى العلمي:
التعرف	على	العدد	واألدوات	املستخدمة	فى	الدهانات	.. 1
التعرف	على	أنواع	املعاجني	.. 2
التعرف	على	ورقة	الصنفرة	بأنواعها	ودرجاتها	.. 3
تكوين	املعجون	داخل	الورشة	.. 4
عالج	جميع	الثقوب	على	أسطح	املشغوالت	قبل	الرش	.. 5
التعرف	على	أنواع	الدهانات	الشفافة	)الالكر	والسيلر	(	.. 6
التدريب	على	الدهانات	الشفافة	.. 7
التعرف	على	الدهان	الناري	بألوانه	.. 8
التدريب	على	الدهان	الناري	.. 9

التعرف	على	الدهانات	املائية	.. 10
التعرف	على	الكراكلية	وطريقة	استخدامه	.. 11
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 049 أنواع األبواب وطرق تركيبها
الربنامج 050 الحدادة واللحام

) املستوى األول(
الهدف العام :

الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  
للبرنامج	وتوجيهها	فى	مسار	االستفادة	من	املهارات	املستهدفة	.

الكهربائي	•  بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	  
واألكسي	استلني	.

 التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	باللحام	.• 
وكيفية	•  املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	  

تشغيلها	والتعامل	معها	.
 القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	وجتهيز	هذه	الوصالت.• 

احملتوى العلمي:
واإلنشاءات	. 1 اإلنتاج	 عمليات	 فى	 وأهميته	 اللحام	 تخصص	 عن	 نبذة	

امللحومة	.
التعرف	على	األخطار	واإلصابات	املهنية	ومن	ثم	الوقوف	على	إرشادات	. 2

األمن	والسالمة	.
التعرف	على	معدات	حلام	القوس	الكهربائي	وكيفية	تشغيله	واستعمال	. 3

األدوات	املساعدة	ومعدات	األمان	.
مواصفاته	. 4 على	 والتعرف	 	، جيد	 حلام	 خط	 عمل	 على	 التدريب	

والشروط	الواجب	توافرها	للحصول	على	هذا	اخلط.
بالطرق	. 5 االستخدام	 شائعة	 الوصالت	 مجموعة	 حلام	 على	 التدريب	

الصحيحة	.
والتدريب	. 6 تشغيلها	 استلني	 األكسي	 حلام	 وحدة	 معدات	 على	 التعرف	

على	ضبط	أنواع	اللهب	املختلفة	ومعرفة	مواصفاتها	وأوجه	أستعمالها.
التدريب	على	عمل	خطوط	وانصهار	.. 7
التدريب	على	حلام	وصالت	ذاتيا	بدون	إضافة	سلك	.. 8
بإضافة	. 9 وصالت	 وحلام	 سلك	 باإلضافة	 حلام	 خطوط	 على	 التدريب	

سلك	.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 050 الحدادة واللحام
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  

للبرنامج	وتوجيهها	فى	مسار	االستفادة	من	املهارات	املستهدفة	.
الكهربائي	•  بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	  

واألكسي	استلني	.
 التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	باللحام	.• 
وكيفية	•  املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	  

تشغيلها	والتعامل	معها	.
 القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	وجتهيز	هذه	الوصالت.• 

احملتوى العلمي:
تشغيلها	. 1 وكيفية	 استلني	 األكسي	 حلام	 وحدة	 معدات	 على	 التعرف	

والتدريب	على	ضبط	أنواع	اللهب	املختلفة	ومعرفة	مواصفاتها	وأوجه	
استعمالها	.

التدريب	على	خطوط	االنصهار	.. 2
التدريب	على	حلام	وصالت	ذاتيا	بدون	إضافة	سلك	.. 3
بإضافة	. 4 وصالت	 وحلام	 سلك	 بإضافة	 حلام	 خطوط	 على	 التدريب	

سلك.

الشروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 051 صناعة نماذج 
السفن الكويتيه القديمة

الهدف العام :
 إحياء	التراث	الصناعي	والتعرف	على	طرق	ووسائل	صناعة	السفن	• 

الكويتية	القدمية	.
 دور	القالف	الكويتي	فى	بناء	السفن	القدمية	)	املهندس	الكويتي	(	.• 

احملتوى العلمي:
اجلزء	النظري	:. 1

 نبذة	عن	مراحل	صناعة	السفن	قدميا	فى	الكويت	.• 
 أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	السفن	الكويتية	.• 
 األدوات	املستخدمة	فى	بناء	السفن	.• 
 أنواع	احلبال	املستخدمة	فى	بناء	السفن	.• 
 الطالء	وأنواعه	)الفتايل	،	الصل	،	الشونة	(	.• 
 دراسة	أجزاء	السفينة	الكويتية	.• 

اجلزء العملي :. 1
 تطبيقات	عملية	.• 
 استخدام	األدوات	فى	صناعة	السفن	الكويتية	.• 
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الربنامج 052 التحكم يف القوى الكهربائية
)املستوى الثاني(

الهدف العام :
 أن	يتعرف	املتدربون	ماهية	التحكم	اآللي	وعناصره	األساسية	والرموز	• 

املستخدمة	فى	رسم	الدوائر	.
 كيفية	تصميم	التحكم	اآللي	البسيطة	وتنفيذها	واكتشاف	األعطال• 

احملتوى العلمي:
التعريف	بالتحكم	اآللي	فى	القوى	الكهربائية	وعناصره	.. 1
دائرة	إنارة	يتم	التحكم	فيها	آليا	باستخدام	)ميقاتي	-	خلية	ضوئية(.. 2
دائرة	فتح	وغلق	)باب	رئيسى	-ستارة	-	مظلة	(	.. 3
دائرة	حتكم	آلي	فى	ري	احلدائق	.. 4
أحادى	. 5 )محرك	 اخلزانات	 إلى	 املاء	 رفع	 مضخة	 فى	 آلي	 حتكم	 دائرة	

فى	 حتكم	 دائرة	 و-	 	)y( رفع	 فى	 املستخدم	 	) األوجة	 ثالثي	 	- الوجه	
للمساحات	 اآلبار	 من	 املياه	 بطريقة	 	) فأكثر	 7حصان	 	( كبير	 محرك	

الزراعية	الواسعة	.
دائرة	التحكم	اآللي	للتكييف	املركزى	.. 6
دائرة	التحكم	اآللي	للمصاعد	الكهربائية	.. 7
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الربنامج 053 عمرة املحرك
 ) تجفيت كامل (

الهدف العام :
لتشخيص	•  الالزمة	 األساسية	 واملهارات	 القدرات	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

وتنفيذ	عمرة	احملرك	.
احملتوى العلمي:

خدمة	وصيانة	االسطوانات	-	تنظيف	ممرات	املياة	-	استبدال	فلسات	. 1
مياه	التبريد	-	فحص	جسم	كتلة	االسطوانات	)عدم	وجود	شروخ	(	-	

مجارى	الزيت	.
وجود	. 2 عند	 معرفتها	 ينبغي	 مالحظات	 	- االسطوانة	 وصيانة	 اختبار	

أجهزة	قياس	ثغرة	البرجن	أثناء	التجفيف	.
اخلرط	. 3 عند	 القياسات	 	- السلندر	 خرط	 معها	 ينبغي	 التي	 احلاالت	

وحدود	اخلرط	.
والفرق	. 4 	.. واجلافة	 الرطبة	 االسطوانه	 بطانة	 إخراج	 لطريقة	 متهيد	

بينهما	.
وجه	. 5 عليها	 يكون	 أن	 ينبغي	 التي	 احلاالت	 	) )اجلراين	 عمل	 طريقة	

الصمام	-	فحص	الصمام	على	قاعدته	.
الرجنات	. 6 أنواع	 	- أجزاؤه	 	- املكبس	 	- والعادم	 السحب	 أنابيب	 صيانة	

وطريقة	توزيعها	وقياس	الثغرة	.
	ذراع	التوصيل	-	طريقة	اختبار	عدم	انحناء	به	..		

كيفية	قياس	اخللوص	واملكبس	واالسطوانه	،	تنظيف	املكبس	-	فتحات	. 8
الرجنات	-	تركيب	املكبس	)اشتعال	الزرجنة	الضاغطة	(	.

طريقة	تركيب	الشنابر	-	مالحظات	التركيب	وتوزيع	الفتحات	.. 9
تروس	التوقيت	.. 10
نظام	تركيب	املسننات	/	الكام	-	الكرنك	عامود	الكرنك	-	احلاالت	التي	. 11

ينبغي	معها	خرط	العمود	والقياسات	عند	اخلرط	وحدود	اخلرط	.
الثابتة	. 12 الكراسي	 	: منها	 لكل	 الربط	 وطريقة	 العزم	 مفتاح	 استعمال	

وربط	 السلندر	 رأس	 مسامير	 	.. التوصيل	 أذرع	 	... الكرنك	 لعمود	
مسامير	احلدافة	.

ضبط	خلوص	الصمامات	-	تسقيط	الدلكو	-	جتميع	احملرك	.. 13
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الربنامج 054 دهانات ساترة

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدربون	واملشاركون	مهارات	الدهان	بالدهانات	الساترة• 

احملتوى العلمي:
الدهانات	1.  يف	 املستخدمة	 واخلامات	 واألدوات	 العدد	 على	 التعرف	

الساترة.
التعرف	على	أوراق	الصنفرة	ودرجاتها	واستخدامات	كل	نوع	منها2. 
التعرف	على	أنواع	فرش	الدهان	وروالته	وطرق	استخدامها.3. 
التعرف	على	أنواع	املعاجني	وطرق	تركيبها	ومكوناتها	وخصائص	كل	4. 

نوع	منها.
تكوين	وخلط	املعجون	وتخميره	وفحص	درجة	متاسكه.5. 
قبل	6.  املشغوالت	 أسطح	 على	 العيوب	 ومداراة	 والشقوق	 الثقوب	 عالج	

دهانها.
أنواع	الدهانات	الساترة:7. 
 الناري.• 
 البولش	السائل.• 
 الكراكيه.• 
 البولش	اخلشن.• 
 املخاليط	احلديثة	اجلاهزة.• 
 تطبيقات	عملية	وتنفيذ	مشروع	شخصي.• 
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الربنامج 055 سمكرة عملي 
 تشكيل املعادن

الهدف العام
والعدد	•  األجهزة	 على	 التعرف	 يف	 األساسية	 املهارات	 الدارس	 إكساب	  

وطريقة	استعمالها	بالطريقة	الصحيحة	وتدريبه	على	القيام	ببعض	
يف	 متعددة	 مهارات	 يكسبه	 مما	 يدويًا،	 وصناعتها	 العملية	 التمرينات	
العمليات	الصناعية	مثل	قص	وتشكيل	األلواح	املعدنية،	وتعليم	وصلها	
اإلنفرادات	 بعض	 إيجاد	 عملية	 يتعلم	 كما	 املختلفة،	 الوصل	 بطرق	
الهندسية	اخلاصة	باألجسام	البسيطة،	وتشكيلها	حسب	الرسم	حتى	

يستفيد	منها	من	خالل	حياته	العملية.

احملتوى العلمي:
التعرف	على	تخصص	سمكرة	املعادن	بصفة	عامة.. 1
يف	. 2 إلينا	 تصل	 أن	 إلى	 استخراجها	 وكيفية	 املعادن	 أنواع	 على	 التعرف	

.	)METAL SHEETS	الصلب	من	ألواح(
التعرف	على	العدد	املستعملة	وطرق	استعمال	كل	منها.. 3
بالقصدير	. 4 اللحام	 باستعمال	 املختلفة	 الوصالت	 أنواع	 على	 التعرف	

(الدسرة(	 بواسطة	 التثبيت	 واستعمال	 املعدن	 من	 قطعتني	 لتثبيت	
والتثبيت	بواسطة	مسمار	البرشام.

اإلملام	بإرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	بالورشة.. 5
التعرف	على	األخطاء	الشائعة	من	سوء	استعمال	األجهزة	والعدد	أو	. 6

من	جراء	عدم	استعمالها	بالطرق	الصحيحة.
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املجال الدراسي 006 مجال العلوم املهنية واحلرفية

الربنامج 056 برادة املعادن

الهدف العام:
 التعرف	بشكل	عام	على	أدوات	ووسائل	البرادة	اليدوية.• 

احملتوى العلمي:
مقدمة	عامة	يف	عمليات	البرادة	وأهميتها	يف	الصناعة.. 1
األدوات	اليدوية	املستخدمة	يف	عمليات	البرادة.. 2
التعرف	على	آالت	الورش	املوجودة	يف	ورشة	البرادة	ووظيفة	كل	جزء	. 3

منها	وأجزائها	الرئيسة.
عمليات	الشنكرة.. 4
عمليات	القطع	باملنشار	اليدوي.. 5
استعدال	أوجه	الشغلة	باملبرد.. 6
شنكرة	الثقوب.. 7
سنترة	الثقوب.. 8
تنفيذ	عملية	ثقب	واحدة.. 9

استخدام	أدوات	القياس	الدقيقة.. 10
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املجال الدراسي 007 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

07مجال العلوم الهندسية والتطبيقية
واحلسابية	 والعلمية	 الفنية	 املهارات	 اكتساب	 واحتراف	 فن	 هي	 الهندسة	
وتطبيقها	لتصميم	وتنفيذ	املنشآت	واملاكينات	واالختراعات	واألدوات	وكافة	
األنظمة	والعمليات	املطلوبة	للوصول	إلي	هدف	معني.	مبعني	آخر	هي	فن	
األشياء	 لتحسني	 حياتنا	 يف	 احلياتية	 والتجارب	 النظرية	 املعارف	 تطبيق	
املجتمع	 خدمة	 وعمادة	 فيها.	 نعيش	 التي	 املنشآت	 أو	 نستعملها	 التي	
والتعليم	املستمر	طرحت	للجمهور	الكرمي	العديد	من	البرامج	التي	ميكن	
اإلضاءة	 وهندسة	 بيتك	 تبني	 كيف	 كبرنامج	 حياته	 فى	 يستخدمها	 أن	

وتركيب	الستاليت	واألتوكاد	.

أخى	/	أختى	...
بادر	بااللتحاق	مبجال	العلوم	التطبيقية	والهندسية	سوف	جتد	ما	يسرك.	

	-	مجال	العلوم	الهندسية	والتطبيقية	:	

كيف	تبنى	بيتك. 1
هندسة	اإلضاءة. 2
تركيب	الستاليت. 3
املالحة	البحرية	للهواة	. 4
صيانة	احلاسوب. 5
التصميم	باألتوكاد	)املستوى	األول(. 6
التصميم	باألتوكاد	)املستوى	الثاني(. 7
8 .)SKETCHUP(	األبعاد	ثالثية	تصميم
9 .MAX	DSTUDIO.3	برنامج

الطاقة الشمسية. 10
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املجال الدراسي 007 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

الربنامج 001 كيف تبني بيتك
الهدف العام:

 تهدف	الدورة	إلى	تعريف	املواطنني	واملهتمني	ببناء	مساكنهم	واملقاولني	• 
وغيرهم	من	ذي	الصلة	)من	غير	املتخصصني(	على	معارف	فنية	وقانونية	
وأمور	ونصائح	هامة	يتوجب	معرفتها	قبل	الشروع	بالبناء	تالفيا	للوقوع	
فى	األخطاء	وضمانا	للحصول	على	بناء	مناسب،	كذلك	تعرفهم	على	
مراحل	وخطوات	بناء	البيت	قبل	البدء	مراحل	الهيكل	األسود،	مراحل	

التشطبيات،	مراحل	ما	بعد	االنتهاء	)التسليم	والصيانة	والضمان(.
احملتوى العلمي:

أوال	:	املرحلة	قبل	بدء	البناء	:	-
 مرحلة	شراء	األرض	والتسجيل	العقاري	والتخصص	.• 
 حتديد	املتطلبات	الفنية	واملعمارية	للبناء	.• 
 التصميم	املعماري	االبتدائي	.• 
 التصميم	املعماري	النهائي	والعتماده	من	املالك	.• 
 الترخيص	ومخططات	الرخصة	.• 
 متويل	املشروع	وطرقة	وضماناته	والدفعات	.• 
 •	- العقد	 الناء	 حقوق	 	- املقاول	 عقد	 	- املقاول	 اختيار	 مرحلة	  

الشروط	اجلزائية.
ثانيا:	-	مرحلة	تنفيذ	الهيكل	اإلنشائي	)األسود	(	:

 مرحلة	احلفر	والتسوية	والدك	-	والعزل	املائي	والتدعيم	وسحب	• 
املاء	والفرشة.

 أعمال	القواعد	والشيناجات	والروم	والدك	ورقاب	األعمدة	.• 
 أعمال	صب	األرضية	واألعمدة	والبناء	بالطابوق	األبيض	واألسمنتى.• 
 أعمال	اخلراسانات	للبالطات	األسقف	واجلسور	واألدراج	واألسوار.• 

ثالثا	:	مرحلة	التشطبيات	:
 أعمال	اخلدمات	)صحي	-	كهرباء	-	تكييف	-	أطفاء	-	أنذار	-	هاتف(.• 
 أعمال	املساح	-	األرضيات	-	البرسالن	-	املنجور	-	األملنيوم.• 
 الديكور	-	األصباغ	-	الواجهات	-	األدراج	-	األسوار.• 

رابعا	:	مرحلة	التسليم	والتشغيل	)	ما	بعد	االنتهاء	(	:-
 تشغيل	واستالم	الصحى	والكهرباء	-	التكييف	.• 
 إصالح	وترميم	العيوب	والتشطيبات	.• 
 الضمانات	والصيانة	.• 
 احلقوق	القانونية	:	»أمثلة	التطبيقات«.• 
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املجال الدراسي 007 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

الربنامج 002 هندسة اإلضاءة

الهدف العام:
 تسليط	الضوء	على	هندسة	اإلضاءة	.• 
 التعرف	على	أنواع	املصابيح	الكهربائية	وخصائصها	.• 
 اإلضاءة	الداخلية	.• 
 اإلضاءة	اخلارجية	.• 
 إنارة	الشوارع	.• 

احملتوى العلمي:
تعريف	بهندسة	اإلنارة	.. 1
تعريف	ببعض	املصطلحات	العلمية	والفنية	املتعلقة	باإلنارة	.. 2
احلديث	عن	بعض	أنواع	اللمبات	.. 3
اللمبة	العادية	خصائصها	وحساباتها	.. 4
ملبة	الفلورسنت	خصائصها	وحساباتها	.. 5
اإلضاءة	الغامرة	وأنواعها	.. 6
إنارة	الشوارع	.. 7
إنارة	احلدائق	.. 8
مشروع	تصميم.	. 9
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املجال الدراسي 007 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

الربنامج 003 تركيب الستاليت

الهدف العام:
 أن	يتعرف	املتدرب	على	أنواع	األقمار	الصناعية	لالتصاالت	.• 
ومميزاتها،	•  االستقبال	 فى	 املستخدمة	 األطباق	 أنواع	 على	 التعرف	  

كيفية	فك	وتركيب	الهوائي	وضبطة	.
 كيفية	توصيل	الهوائي	مع	جهاز	االستقبال	وتوليفه	.• 

احملتوى العلمي:
أنواع	األقمار	الصناعية	املستخدمة	فى	االتصاالت	.. 1
نظم	االستقبال	من	القمر	الصناعي	.. 2
أنواع	األطباق	احمللية	املستخدمة	ومميزاتها	.. 3
أجزاء	هوائي	االستقبال	.. 4
املخطط	الصندوقي	لتوصيل	الهوائي	مع	جهاز	االستقبال	.. 5
توليف	جهاز	االستقبال	مع	الهوائي	.. 6
تتبع	األعطال	الشائعة	.. 7
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الربنامج 004 املالحة البحرية للهواة

الهدف العام:
 التعريف	بأسس	املالحة	البسيطة	التي	تخدم	رواد	البحر	والهواه	.• 
 إملام	الدارسني	باخلريطة	البحرية	وكيفية	استخداماتها	.• 
 طرق	االتصال	بخفر	الساحل	عند	طلب	املساعدة	.• 
 تدريب	الدارسني	على	إقامة	رحلة	بحرية	كاملة	.• 
 اإلجراءات	املتبعة	لتسجيل	القوارب	فى	إدارة	الشؤؤن	البحرية	.• 
 يؤهل	هذا	البرنامج	املبسط	الدارس	للحصول	على	شهادة	النوخذة	• 

)ج(	من	إدارة	الشؤون	البحرية	.

احملتوى العلمي:
الكرة	األرضية	.. 1
الشمال	واجلنوب	الشرق	والغرب	وكيفية	التعرف	على	هذه	االجتاهات	. 2

نهارا	وليال	باستخدام	البوصلة	البحرية	.
خطوط	العرض	وخطوط	الطول	.. 3
الوقت	وفروقات	التوقيت	.. 4
البويات	البحرية	»عملي«	.. 5
اخلريطة	البحرية	وقراءتها	والتعرف	على	املوقع	وكيفية	استخدامها	. 6

»عملي«.	

كيفية	إقامة	رحلة	بحرية	كاملة	»عملي«.. 7
طرق	االتصال	البحرية	بخفر	السواحل	عند	طلب	مساعدة	.. 8
احلصول	. 9 وطريقة	 ترخيصه	 وأخذ	 قارب	 لتسجيل	 املتبعة	 اإلجراءات	

على	شهادة	النوخذة	.
الساحل	الكويتي	ومميزاته	.. 10
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املجال الدراسي 007 مجال العلوم الهندسية والتطبيقية

الربنامج 005 صيانة الحاسوب

الهدف العام:
 التعرف	على	مكونات	احلاسوب	وإزالة	الرهبة	من	التعامل	مع	األجزاء	• 

الداخلية	.
 اكتشاف	األعطال	ومعاجلتها	.• 
 حتديث	وتطوير	احلاسوب	ولزيادة	سرعته	وسعة	ذاكرته	.• 
 جتميع	حاسوب	حسب	املواصفات	التي	يحددها	املستخدم	وحتميله	• 

بالبرامج	.
 التدريب	على	استخدام	شبكة	االتصاالت	.• 

احملتوى العلمي:
باألجزاء	. 1 وعالقته	 جزء	 كل	 ووظيفة	 احلاسوب	 مكونات	 على	 التعرف	

األخرى.
تشغيل	احلاسوب	-	وسائط	التخزين	.. 2
كتابة	وقراءة	ملف	أوامر	امللفات	التعاقبية	-	تنفيذ	ملف	تعاقبي	.. 3
أنواع	اللوحات	الرئيسية	-	تركيب	اللوحات	واملعالج	.. 4
أنواع	الذاكرة	-	تركيب	الذاكرة	-	تركيب	املعالج	-	جتهيز	القرص	املرن.. 5
وكارت	. 6 	CD إضافة	 	- وشاشة	 صوت	 إضافة	 	- النوافذ	 برنامج	 إعداد	

فيديو	وكارت	فاكس	.
األعطال	احملتمل	حدوثها	وكيفية	اكتشافها	وطرق	عالجها	.. 7
على	. 8 عملي	 تدريب	 	- استخدمها	 كيفية	 	- الشبكات	 عن	 عامة	 فكرة	

الشبكات	-	االتصال	بني	املستخدمني.
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الربنامج 006 التصميم باألوتوكاد 
AUTOCAD )املستوى األول(

الهدف العام:
 التعرف	على	برنامج	التصميم	الهندسي	.• 
 الرسم	الهندسي	عن	طريق	احلاسوب	.• 
 استخدام	كافة	أدوات	الرسم	وطرق	حفظها	.• 
 التعرف	على	طرق	حتديد	الرسم	وتعديله	وأوامر	رسم	الكيان	.• 
 التعرف	على	طرق	تطوير	الرسم	وعمل	البلوكات	واستخدام	مساعدات	• 

الرسم.
احملتوى العلمي:

تركيب	البرنامج	وتشغيله	.. 1
التعرف	على	شاشة	استخدام	البرنامج	من	حيث	:	القوائم	والقوائم	. 2

الشخصية	.
والقوائم	. 3 القوائم	 حيث	 من	 البرنامج	 استخدام	 شاشة	 على	 التعرف	

املختصرة	.
إنشاء	ملفات	الرسم	وحفظها	وطرق	استدعائها	.. 4
أوامر	الرسم	)القوس	-	الدائرة	-	اخلط	-	النقطة	-	األجزاء	املصمتة(.. 5
تعديل	الرسم	من	حيث	)	احلذف	-	اللصق	-	النسخ	-	النقل	-	تغيير	. 6

املقاس	-	األلوان	-	اخلطوط	..(	.
تطوير	الرسم	من	حيث	)رسم	األجزاء	املتماثلة	واخلطوط	واملنحنيات(.. 7
إضافة	الكتابة	إلى	الرسم	والتحكم	فيها	على	الشاشة	.. 8
طرق	عمل	البلوكات	واستخدام	الطابعة	لطباعة	الرسم	الهندسي	على	. 9

الورق	.
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الربنامج 007 التصميم باألوتوكاد 
AUTOCAD )املستوى الثاني(

الهدف العام:
العمل	•  إمكانيات	 مع	 ليتالئم	 األتوكاد	 برنامج	 ضبط	 على	 التعرف	  

واجلهاز.
 •WINDOWS	ضمن	يعمل	الذي	AUTOCAD	أوامر	على	التعرف 
 التعرف	على	طرق	طباعة	الرسم	وتهشيره	.• 
 •	MVIEW	طريق	عن	الرسم	وإظهار	3D	الثالثية	األبعاد	فى	الرسم 
 العالقة	بني	الرسم	الهندسي	وقواعد	البيانات	.• 

احملتوى العلمي:
ضبط	البرنامج	.. 1
تطوير	الرسم	.. 2
طباعة	الرسم. 3
تهشير	الرسم	.. 4
التحكم	فى	متغيرات	األبعاد	.. 5
توصيف	البلوكات	.. 6
الرسم	فى	األبعاد	الثالثية	.. 7
إظهار	الرسم	فى	األبعاد	الثالثية	.. 8
استخدام	قواعد	البيانات	.. 9
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الربنامج 008 تصميم ثالثية األبعاد 
SKETCHUP

الهدف العام:
 إكساب	املشاركني	مهارات	تصميم	النماذج	الثالثية	األبعاد	.• 
 إكساب	املشاركني	طرق	إخراج	وتصدير	النماذج	الثالثية	األبعاد.• 
 إكساب	املشاركني	مهارات	تصدير	النماذج	الثالثية	األبعاد	إلى	برنامج	• 

GOOGLE EARTH
احملتوى العلمي:

1 .	KETCH UP	ببرنامج	التعريف
حتليل	وتنصيب	وإعدادات	البرنامج	.. 2
التعرف	على	قوائم	وأدوات	البرنامج	.. 3
الرسم	الثنائي	والثالثي	األبعاد	.. 4
املالحة	عبر	النموذج	وإعدادات	املشاهد	والكاميرا	.. 5
تنظيم	النموذج	وإنشاء	الطبقات	والعناصر	.. 6
تطبيق	اخلامات	واملواد	وإضافة	األبعاد	على	النموذج	.. 7
استيراد	العناصر	واملكونات	الثالثية	األبعاد	اجلاهزة	.. 8
مختلفة	. 9 بامتدادات	 ملفات	 إلى	 األبعاد	 الثالثي	 النموذج	 تصدير	

.GOOGLE EARTH	إلى	والتصدير
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الربنامج 009 برنامج التصميم ثري دي
3D STUDIO MAX

الهدف العام:
 التحويل	من	الرسم	والتصميم	اليدوي	إلى	نظم	الرسم	والتصميم	• 

بالكمبيوتر	.
واستخداماته	•  	3D.STUDIO MAX برنامج	 على	 التعرف	  

واملفاهيم	اجلوهرية		اخلاصه	به	.
 اإلملام	بأسلوب	عمل	الرسوم	املتحركة	.• 
 إضافة	الكاميرا	إلى	عناصر	الرسم	.• 
 معرفة	طرق	جتهيز	اللوحة	للطباعة	وطرق	جتهيز	الطابعة	والراسم.• 

احملتوى العلمي:
والتصميم	. 1 الرسم	 نظام	 إلى	 اليدوي	 والتصميم	 الرسم	 من	 التحويل	

بالكمبيوتر	.
طرق	إظهار	الرسومات	فى	األبعاد	الثنائية	بأكثر	من	زاوية	.. 2
مواصفات	جهاز	الكمبيوتر	املالئم	إلعداد	وتثبيت	البرنامج	.. 3
حفظ	واستدعاء	امللفات	اجلاهزة	.. 4
طرق	رؤية	البعد	الثالث	.. 5
أوامر	تعديل	الرسم	من	حذف	وقص	ومد	وتدوير	ومرايا	وتسميك	.. 6
إضافة	الكاميرا	واألضواء	ومواد	الطالء	على	عناصر	الرسم.. 7
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الربنامج 010 الطاقة الشمسية

الهدف العام:
•       التعرف على مصادر الطاقة املتجددة.

•       التعرف على كيفية خفض الطاقة يف املجاالت املختلفة.
•       التعرف على مكونات منظومة الضخ الشمسي
•       التعرف على كيفية حساب األعمال الكهربية.

•       التعرف على كيفية تصميم نظام الطاقة الشمسية.

احملتوى العلمي:
أنواع الطاقة املتجددة.. 1
مقدمة عن الكهرباء.. 2
خفض الطاقة يف األنظمة املختلفة.. 3
مكونات األنظمة الشمسية.. 4
أنواع األلواح الشمسية.. 5
أنواع منظم الشحن.. 6
أنواع محوالت التيار.. 7
أنواع البطاريات.. 8
تصميم نظام الطاقة الشمسية. 9
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املجال الدراسي 008 مجال العلوم التربوية والتعليمية

8 . مجال العلوم التربوية  والتعليمية

رياضيات للمرحلة اإلبتدائية.. 1
التأهيل إلختبار القدرات التربية الفنية.. 2
التأهيل الختبار	القدرات	التصميم	الداخلي.. 3
التأهيل الختبار	القدرات	التربية	املوسيقية.. 4
التأهيل الختبار	القدرات	التربية	الفنية.. 5
تنمية مهارات	األطفال.	. 6

216



املجال الدراسي 008 مجال العلوم التربوية والتعليمية

الربنامج 001  رياضيات املرحلة اإلبتدائية

الهدف العام:
منهج	•  فى	 املعاصرة	 بالرياضيات	 اخلاصة	 املفاهيم	 الطفل	 إكساب	  

املرحلة	االبتدائية.
للعمليات	•  إجادته	 خالل	 من	 احلياة	 مع	 التكيف	 من	 الطفل	 متكني	  

األربعة	األساسية	املرتبطة	مع	حياته	العملية

احملتوى العلمي:
 املفاهيم	الهندسية	)منحنى	مفتوح	/	مغلق	مجموعة	،	مستقيم	،	. 1

شعاع،	مجسمات(.
 العمليات	األربع	األساسية	املناسبة	لكل	عمر)	جمع	،	طرح	،	ضرب	. 2

،	قسمة	(.
 استخدام	رموز	العالقات	)أكبر	من	،	أصغر	من	يساوى	(	للمقارنة	. 3

بني	عددين.
 العدد	فى	الصورة	العشرية	،	والقيمة	املكانية	للرقم	.. 4
مع	. 5 أو	 بدون	 	، ،طرح	 )جمع	 باحلياة	 وعالقتها	 اإلعتيادية	 الكسور	  

توحيد	املقامات(
 وحدات	قياس	الزمن	والوزن	والطول	.. 6
 املساحات	وربطها	باحلياة	العملية	.. 7
 ترتيب	مجموعة	أعداد	تصاعديا	أو	تنازليا	.. 8
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الربنامج 002 التأهيل الختبار
القدرات الرتبية البدنية

الهدف العام:
من	•  وذلك	 البدنية	 التربية	 القدرات	 اختبارات	 ألداء	 الطلبة	 إعداد	  

خالل:-
رفع	عناصر	اللياقة	البدنية	.. 1
إعداد	مهارى	فى	أحد	األنشطة	الرياضية	.. 2
معلومات	خاصة	باملجال	الرياضي	.. 3

احملتوى العلمي:
العناصر	•  تنمية	 خالل	 من	 واملهارية	 البدنية	 اللياقة	 عناصر	 تنمية	  

التالية	:	-
 القوة	)العظمي	-	القوة	املميزة	بالسرعة	-	حتمل	القوة	(.• 
السرعة	•  	- االستجابة	 سرعة	 	- احلركية	 )السرعة	 	: السرعة	  

االنتقالية	(.
 الرشاقة	:)	تنمية	مكونات	الرشاقة	(.• 
 املرونة	:	)العامة	واخلاصة(.• 
 التحمل	:	)العام	،التحمل	الدوري	التنفسي	،	التحمل	اخلاص(.• 
 التوافق	والدقة	والقدرة	.• 
 فكرة	مبسطة	عن	األلعاب	اجلماعية	والفردية	.• 
 فكرة	مبسطة	عن	قوانني	األلعاب.• 
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الربنامج 003 التأهيل الختبار القدرات التصميم 
الداخلي

الهدف العام:
القدرات	•  تنمية	 فى	 تسهم	 التي	 واملفاهيم	 باملعلومات	 الدارس	 إمداد	  

التالية:
والثالثة	. 1 البعدين	 ذات	 لألشكال	 واإلدراك	 التخيل	 على	 القدرة	

أبعاد	.
القدرة	على	تفهم	األسس	والعالقات	التصميمية	بني	األشكال	. 2

والفراغات.
القدرة	على	التعبير	واألداء	باللون	.. 3
احليزات	. 4 ملكونات	 املنظورية	 الرؤية	 عن	 التعبير	 على	 القدرة	

الفراغية	هندسيا	.

احملتوى العلمي:
األشكال	الهندسية	ذات	البعدين	والثالثة	أبعاد	.. 1
تخيل	وإدراك	األشكال	وعالقتها	بالفراغ	.. 2
اإلسقاطات	الهندسية	لألشكال	ذات	األبعاد	الثالثة	.. 3
دراسة	األلوان	وتدرجاتها	اإلضافية	.. 4
أساليب	التعبير	باللون	واإلضاءة	من	اخلدمات	املختلفة	.. 5
أسس	رسم	املنظور	احلر	.. 6
تطبيقات	فى	رسم	املنظور	الشبكي	للفراغات	الداخلية	.. 7
تطبيقات	فى	التصميم	للملصقات	اإلعالنية	البسيطة	.. 8
أساليب	اإلظهار	)اإلبراز(	واإلخراج	النهائي	للرسم	املنظوري	.. 9
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الربنامج 004 التأهيل الختبار القدرات
الرتبية املوسيقية

الهدف العام:
 إعطاء	فكرة	عامة	عن	طبيعة	الدراسة	بقسم	التربية	املوسيقية	.• 
 تعريف	الدارسني	باملهارات	الالزمة	الختبارات	القدرات	.• 
 تدريب	الدارسني	على	األساليب	املختلفة	املتبعة	فى	اختبارات	التربية	• 

املوسيقية	.

احملتوى العلمي:
فكرة	مبسطة	لقواعد	املوسيقي	النظرية	.. 1
إكساب	الدارسني	بعض	املعلومات	الثقافية	عن	املوسيقي	بصفة	عامة.. 2
تنمية	القدرة	على	احلس	والتذوق	املوسيقي	.. 3
دراسة	لبعض	مناذج	من	العناصر	اإليقاعية	املختلفة	البسيطة	.. 4
دراسة	ملبادىء	القراءة	الصولفائية	.. 5
تدريب	سمع	.. 6
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الربنامج 005 التأهيل الختبار القدرات
الرتبية الفنية

الهدف العام:
 تعريف	الدارس	على	مبادىء	وأساسيات	الرسم.• 
من	•  استخالصها	 وكيفية	 اجلمالية	 النسب	 على	 الدارس	 تعريف	  

األشكال	موضوع	الرؤية.
فى	•  واألشكال	 العناصر	 وتنظيم	 ترتيب	 كيفية	 على	 الدارس	 تدريب	  

صيغة	تكوين	فني.

احملتوى العلمي:
دراسة	اخلط	وأنواعه	وقدرته	على	التعبير	الفني.. 1
كيفية	إدراك	نسب	األشكال	والعناصر.. 2
أساسيات	تنظيم	وترتيب	العناصر	فى	املساحة	لعمل	تكوين	فني.. 3
كيفية	استخدام	القلم	الرصاص	فى	عمل	تدرجات	ظلية	متناسقة	.. 4
التدريب	على	عمل	تدرجات	صحيحة	مختلفة	فى	شدتها	الضوئية	.. 5
معرفة	األساس	الهندسي	لرسم	األشكال	بطريقة	صحيحة	عن	طريق	. 6

احملاور	الرأسية	واألفقية.
معرفة	مبادئ	املنظور	.. 7
واألشكال	. 8 العناصر	 من	 مختلفة	 مجموعات	 رسم	 على	 التدريب	

الطبيعية	واملصنوعة.
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الربنامج 006 دورة تنمية مهارات األطفال
لغة عربية وحاسوب

الهدف العام:
 •	- كتابة	 	- )قراءة	 األربعة	 العربية	 اللغة	 فنون	 على	 الطفل	 تدريب	  

حتدث	-	استماع(	.
 إكساب	الطفل	املفاهيم	اخلاصة	باحلاسوب	من	)كتابة	ورسم	وطباعة	• 

ومتارين	وألعاب(.	

احملتوى العلمي:
التدريب	على	فنون	اللغة	األربعة	:-. 1

 االستماع	.• 
 التحدث	.• 
 القراءة	.• 
 الكتابة	.• 

التدريب	على	استخدام	احلاسوب	فى	:. 2
 الكتابة.• 
 الرسم	.• 
 الطباعة.• 
 التمارين	واأللعاب.• 
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الربنامج 007 إعداد مدرب معتمد

الهدف العام:
 التعرف على التدريب، مفهومه ووسائله.• 
 تطبيق وسائل التدريب يف مجال العمل.• 
 حتديد عمليات التدريب وتطبيقها.• 
 التركيز على أساسيات تقدير االحتياجات.• 

احملتوى العلمي:
مدخل أساسي ملفهوم التدريب.. 1
دورة حياة التدريب.. 2
معينات التدريب.. 3
أساليب التدريب وأنواعه	.. 4
تخطيط وتنظيم التدريب.. 5
إدارة التدريب.. 6
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

09مجال الهوايات

رجال	 	« األفراد	 أذواق	 وتخاطب	 واملشاعر	 احلس	 تلتمس	 برامج	 مجموعة	
ونساء	»	والهدف	منها	هو	صقل	املواهب	أو	تنميتها	بعد	مزجها	بالقواعد	
واألصول	العلمية	والفنية	والتطبيقية	،	وتقابل	فى	نفس	الوقت	حاجات	
اإلنسان	ونفتح	له	مجاال	من	مجاالت	األعمال	أو	مجاالت	التميز	وهى	أن	

تصبح	مستقبال	مهنة	فهى	بالتأكيد	هواية	.	
باخلبرة	 وينتهى	 هواية	 يبدأ	 قد	 املثال	 سبيل	 على	 الضوئي	 فالتصوير	
واملمارسة	إن	أراد	مهنة	أو	إضافة	جديدة	...	وكذلك	الديكور	املنزلي	والرسم	
من	 الكثير	 بال	 يشغل	 املوضوع	 فهذا	 وفنونه	 الطهى	 أما	 	، العربي	 واخلط	
أو	 الصحية	 بالنواحى	 املوضوع	 هذا	 تقرن	 أن	 أرادت	 إذا	 خاصة	 السيدات	
كانت	تهوى	وتسعى	لسعادة	زوجها	وأوالدها	باإلضافة	إلى	االقتصاد	وتوفير	
والتفصيل	 اخلياطة	 على	 ينطبق	 وفنونه	 الطهى	 على	 ينطبق	 وما	 	. املال	

والتطريز...	
أخي	/	أختي	...	

باستفسارك	 األولى	 باخلطوة	 فابدأ	 بخطوة	 تبدأ	 ميل	 املليون	 رحلة	
واطالعك	ثم	اختار	ما	شئت	مما	ينفعك	وينفع	أسرتك	ومحيط	األصدقاء	
واألقارب.	وأقل	ما	يقال	أنك	سوف	تكون	مستشارًا	للكثيرين	حولك	صغيرا	
وكبيرا.	باإلضافة	إلى	زيادة	دخلك	سواء	مباشرة	أو	عن	طريق	غير	مباشر	
فما	ال	يصرف	يقتصد	.	كل	هذا	مقابل	القليل	من	الوقت	واجلهد	واملال	.	

			مجال	الهوايات	:	

تركيب	الشوارفسكي	على	املواد. 1
صناعة	اإلكسسوارات	واألحجار	الكرمية. 2
فن	املكياج	)	املستوى	األول(. 3
فن	املكياج	)املستوى	الثاني	(. 4
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فن	الصباغة	والطباعة	على	القماش. 5
تصفيف	الشعر	والعناية	بالبشرة. 6
أشغال	فنية	وتغليف	الهدايا. 7
التصوير	الضوئي	)املستوى	األول(. 8
التصوير	الضوئي	)املستوى	الثاني	(. 9

اخلط	العربي	)املستوى	األول	(. 10
اخلط	العربي	)املستوى	الثاني	(. 11
زراعة	ورعاية	احلدائق	املنزلية. 12
األساليب	احلديثة	لتربية	نحل	العسل. 13
الرسم	الزخريف	على	املواد	. 14
الرسم	على	الزيت. 15
الرسم	على	احلرير. 16
تعلم	املوسيقى	)بيانو	–	كمان	–	عود	(. 17
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	األول	(. 18
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	الثاني	(. 19
الديكور	املنزلي. 20
التطريز	اليدوى	والتريكو. 21
اخلط	العربي	لألطفال. 22
الطهي	وفنونه. 23
تشكيل	اخلزف. 24
التطعيم		باخلشب. 25
أشغال	فنية	عن	طريق	اخلزف. 26
فن	الزجاج	املعشق. 27
صناعة	العطور	وخلط	البخور. 28
املجوهرات	واألحجار	الكرمية. 29
مهارات	فن	تشكيل	اخليوط. 30
اكتشاف	علم	اللؤلؤ	واملسابيح. 31
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البرنامج 001 تركيب الشوارفسكي 
على المواد

الهدف العام:
 يتدرب	على	املهارات	الفنية	.• 
 كيفية	تنفيذ	الفكرة	اجلمالية	للقطعة	الفنية	.• 
 التعرف	على	مبادىء	تنسيق	الشوارفسكي	.• 
 كسر	حاجز	اخلوف	.• 
 صقل	املواهب	واملهارات	الفنية	.• 

الهدف العام :
كيفية	وضع	قطعة	الشوارفسكي	على	املادة	املستخدمة	.. 1
التدريب	على	طرق	التنفيذ	للمادة	.. 2
التدريب	على	معرفة	القطعة	التقليدية	واألصلية	.. 3
التدريب	على	لصق	الشوارفسكي	بأحجامة	املختلفة	.. 4
التدريب	على	استخدام	أدوات	تركيب	املادة.. 5
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البرنامج 002 صناعة اإلكسسوارات 
واألحجار الكريمة

الهدف العام:
 تنمية	مهارات	خلق	التواصل	وروح	العمل	داخل	املشروع	.• 
 استثمار	وقت	الفراغ	فى	ما	هو	جميل	ومفيد	.• 
 االرتقاء	بالذوق	اجلمالي	من	خالل	األعمال	اليدوية	.• 
واالكسسوارات	•  األطقم	 من	 أشكال	 لتنفيذ	 العلمية	 املهارة	 اكتساب	  

اجلميلة	.
 التعرف	على	املبادىء	األساسية	لعمل	االكسسوارات	وأدواتها	كهواية	• 

أو	حرفة	للتنمية	الذاتية	.
 تنمية	مهارة	بناء	الثقة	بالنفس	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أسلوب	العمل	باخلرز	واألحجار	الكرمية	.. 1
فكرة	عامة	عن	اخلامات	واألدوات	املستخدمة	فى	اإلكسسوارات	.. 2
استغالل	وتوظيف	متبقيات	اخلامات	واخلرز	فى	أعمال	االكسسوارات.. 3
التعرف	على	أنواع	اخليوط	البالستيكية	واحلديدية	والسالل	فى	األعمال.. 4
التعرف	على	أنواع	األقفال	والتركيبات	.. 5
التعرف	على	أنواع	وألوان	وخواص	األحجار	الكرمية	واستخدامها	فى	. 6

عمل	األساور	.
التدريب	على	كيفية	ربط	اخليوط	واخليوط	املطاطية	.. 7
وعمل	. 8 احلديدية	 املختلفة	 احللقات	 من	 سلسلة	 عمل	 على	 التدريب	

البروشات	.
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الربنامج 003 فن املكياج 
)املستوى األول (

الهدف العام:
 استخدام	املكياج	بطريقة	صحيحة	.• 
 تعليم	املتدربات	طرق	جتعل	من	املكياج	شىء	جميل	يزيد	ويبرز	جمال	• 

تقاطيع	الوجه	.
 البد	من	أن	تفرق	املتدربات	بني	مكياج	النهار	ومكياج	الليل	.• 
 التعرف	على	األدوات	املستخدمة	فى	وضع	املكياج	وأنواعها	وأحجامها	• 

وكيفية	احملافظة	عليها	وصيانتها	وتنظيفها	.

احملتوى العلمي :
التعرف	على	األدوات	املعينة	على	وضع	املكياج	من	)فرش	-	اسفنجات(.. 1
التعرف	على	مكياج	النهار	واملساء	بأشكالة	املتنوعة	.. 2
التعرف	على	مكياج	األعراس	والسهرات	بأشكاله	املتنوعة	.. 3
إجادة	إخفاء	العيوب	إن	وجدت	بشكل	متمكن	.. 4
أخطاء	البد	من	عدم	الوقوع	بها	أثناء	وضع	املكياج	.. 5
أفضل	أنواع	املستحضرات	التجميلية	.. 6
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الربنامج 004 فن املكياج 
 ) املستوى الثاني (

الهدف العام:
 تعتبر	تتمة	للمستوى	األول	من	»دورة	فن	املكياج«	.• 
 سبيل	تدريب	احملترفات	لطرق	علمية	وعملية	صحيحة	.• 
 تعليم	املتدربات	على	وضع	املكياج	ملتدربات	أخريات	.• 

احملتوى العلمي :
تعليم	املتدربات	على	أهمية	نظافة	وحدات	مواد	املكياج	.. 1
تعليم	املتدربات	على	إخفاء	العيوب	باختالف	أشكال	الوجه	.. 2
تعليم	املتدربات	على	مكياج	النهار	.. 3
تعليم	املتدربات	على	مكياج	الليل	.. 4
تعليم	املتربات	على	مكياج	السهرات	.. 5
تعليم	املتدربات	على	مكياج	األعراس	.. 6

الشروط :
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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الربنامج 005 فن الصباغة والطباعة
 على القماش

الهدف العام:
 إكساب	املتدربات	املهارات	الفنية	اخلاصة	)بالطباعة	باألسنسك	(.• 
 إكساب	املتدربات	املهارات	الفنية	اخلاصة	)بالطباعة	والعقد	والربط(.• 
 إكساب	املتدربات	املهارات	الفنية	اخلاصة	)بالباتيك	الشمعي	(.• 
 إكساب	املتدربات	املهارات	الفنية	اخلاصة	)الطباعة	بالشاشة	احلريرية(.• 

احملتوى العلمي :
الطباعة	باألسنسك	.. 1
الصباغة	بطريقة	العقد	والربط	والطباعة	عليه	.. 2
الصباغة	بطريقة	الباتيك	الشمعي	.. 3
الطباعة	بالشاشة	احلريرية	)الشبلونة(.. 4
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الربنامج 006 تصفيف الشعر 
و العناية بالبشرة

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	املهارات	اخلاصة	بتصفيف	الشعر	والعناية	بالبشرة.• 

احملتوى العلمي :
تقنيات	تصفيف	الشعر	واألدوات	واخلامات	واألجهزة	املستخدمة	فى	ذلك.. 1
التدريب	العملي	فى	تصفيف	الشعر	والعمليات	الكيميائية	للشعر	.. 2
التجميل	املتكامل	.. 3
أنواع	البشرة	)دهنية	-	عادية	-	جافة(	وطرق	العناية	بكل	أنواع	البشرة.. 4
تطبيقات	عملية	.. 5
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الربنامج 007 أشغال فنية
 وتغليف الهدايا

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	.• 
 كيفية	االستفادة	من	املواد	املتوفرة	فى	البيئة	.• 
 التعرف	على	األلوان	التي	تستخدمها	على	كل	من	املواد	الفنية	املختلفة.• 
 إشباع	الرغبة	الفنية	.• 

احملتوى العلمي :
تركيب	الزجاج	املقطع	.. 1
عمل	قطع	فنية	تصلح	للديكور	.. 2
تغليف	الهدايا	.. 3
استخدام	الستانسل	.. 4
استخدام	الطني	لعمل	حتف	فنية	بسيطة	ذات	شكل	جميل	.. 5
الرسم	على	اخلشب	.. 6
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الربنامج 008 التصوير الضوئي
)املستوى األول (

الهدف العام:
 تعريف	الدارس	على	عناصر	وخصائص	النظرية	العلمية	للتصوير	الضوئي.• 
الفوتوغرايف	•  التصوير	 كاميرات	 على	 وتدريبية	 الدارس	 تعريف	  

وإكسابه	مهارات	التصوير	املختلفة	اخلارجي	والداخلي	إلنتاج	الصورة	
الفوتوغرافية.

البؤرية	•  وأبعادها	 املختلفة	 العدسات	 خصائص	 على	 الدارس	 إملام	  
ومجاالت	استخدامها.

وقياس	•  توزيع	 وكيفية	 اإلضاءة	 أنظمة	 على	 الدارس	 وتدريب	 إكساب	  
األشعة	الضوئية.

التعامل	•  وكيفية	 الفوتوغرافية	 الصور	 إنتاج	 مهارات	 الطالب	 إكساب	  
واستخدام	أجهزة	املعمل	الفوتوغرايف	لإلنتاج	األبيض	واألسود	.

احملتوى العلمي :
مقدمة	عن	التصوير	الضوئى	الفوتوغرايف	.. 1
فى	. 2 واملشتركة	 األساسية	 الكاميرا	 أجزاء	 	- البشرية	 العني	 	: الكاميرا	

تكوين	الصورة	-	أنواع	الكاميرات	.
العدسات	:	خصائص	العدسات	املختلفة	القصيرة	واملتوسطة	وطويلة	. 3

البعد	البؤري	-	عدسات	امليكروعمق	امليدان	-	مجاالت	االستخدام	.
أجهزة	اإلضاءة	:	أنواع	اإلضاءة	املركزة	واملنتشرة	.. 4
الطبقات	. 5 خصائص	 	- املختلفة	 احلساسة	 األفالم	 أنواع	 	: األفالم	

احلساسة	لألفالم	األبيض	واألسود	-	أشكال	ومقاسات	األفالم	.
لألفالم	. 6 املستخدمة	 احملاليل	 وأنواع	 خصائص	 	: الفوتوغرايف	 املعمل	

السالبة	-	خصائص	وأنواع	احملاليل	املستخدمة	فى	التشغيل	لألفالم	
وتكوين	 تصميم	 أسس	 	- وأدواته	 خاماته	 التشطيب	 طرق	 	- السالبة	
الصور	الفوتوغرافية	قواعد	التكوين	-	لغة	التكوين	-	اخلط	-	الكتلة	

-احلجم	-	التوازن	-	الوحدة	-	املنظور	-	اللون	اإلطار	.
أساليب	استخدام	الصور	الفوتوغرافية	:	خصائص	الصور	الفوتوغرافية	. 7

املعتمة.	خصائص	الصور	الفوتوغرافية	الشفافة	-	مجاالت	االستخدام	
-	حتليل	وتقوم	الصور	الفوتوغرافية	وتوظيفها	فى	مجاالت	التعليم	.
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الربنامج 009 التصوير الضوئي
) املستوى الثاني (

الهدف العام:
 التصوير	داخل	االستديو	واستخدام	اإلضاءة	الصناعية	وأنواعها.• 
تصوير	•  من	 املختلفة	 املواضيع	 تصوير	 وكيفية	 اخلارجي	 التصوير	  

جتاري	وعلمي	وطبيعة	صامتة.

احملتوى العلمي :
داخل	. 1 التصوير	 وأدوات	 اخلامات	 استخدام	 على	 الدارس	 تعريف	

االستديو.
تعريف	الدارس	كيفية	التصوير	بعدسات	امليكرو	والنقل	.. 2
تعريف	الدارس	خصائص	ألوان	الطيف	واملوجات	الكهرومغناطيسية	. 3

وأنواعها	ومجاالت	استخدامها	فى	الطب	واألمن	العام	.
والسالبة	. 4 املوجبة	 امللونة	 األفالم	 استخدام	 على	 الدارس	 تعريف	

وأهميتها	والفرق	بينهم.
مقدمة	عن	التصوير	الفوتوغرايف	:. 5

 الكاميرا• 
 العدسات• 
 أجهزة	اإلضاءة	.• 
 التعريض• 
 املرشحات• 
 األفالم• 
 املعمل	الفوتوغرايف• 
 اساليب	استخدام	الصور	الفوتوغرافية.• 
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الربنامج 010 الخط العربي 
 ) املستوى األول (

الهدف العام:
 تعريف	اخلط	العربي	باعتبارة	علم	وفن	.• 
احلضارة	•  فى	 ودورة	 العربي	 اخلط	 جماليات	 ومبادىء	 أسس	 تعليم	  

العربية	اإلسالمية.
والنسخ	•  الرقعة	 	: خطي	 ودراسة	 لكتاباتهم	 الدارسني	 أداء	 حتسني	  

وإتقان	الدارسني	كتابة	اخلط	العربي	.
 العمل	على	محو	األمية	فيما	يتعلق	باخلط	العربي	.• 

احملتوى العلمي :
أهمية	اخلط	العربي	وإبداعاته	.. 1
تطور	اخلط	العربي	.. 2
أنواع	)أشكال	(	اخلط	العربي	.. 3
دراسة	خطى	الرقعة	والنسخ	.. 4
اخلط	العربي	وفن	العمارات	العربية	اإلسالمية	.. 5
أثر	القرآن	الكرمي	فى	تطور	الكتابة	العربية	واخلط	العربي	.. 6
اخلط	. 7 ومبادىء	 ألسس	 وفقا	 األبجدية	 األحرف	 كتابة	 كيفية	 تعليم	

العربي.
تعليم	كيفية	وصل	األحرف	ببعضها	لتكوين	الكلمات	واجلمل	.. 8
تدريب	عملي	فى	كتابة	اخلط	العربي	واملساعدة	على	انتشاره	.. 9

التدريب	على	أنواع	اخلطوط	التالية	:. 10
 اخلط	العربي	الرقعة	.• 
 اخلط	العربي	النسخ• 
 اخلط	العربي	الديواني	.• 
 اخلط	العربي	الفارسي	.• 
 اخلط	العربي	الثلث	.• 
 اخلط	العربي	الكويف	.• 
 اخلط	العربي	اجللي	ديواني.• 
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 011 الخط العربي 
 ) املستوى الثاني (

الهدف العام:
 التعرف	على	أسرار	وجمال	األحرف	العربية	عندما	تكتب	بقواعدها.• 
 كيفية	اتصال	األحرف	بعضها	ببعض	متهيدا	لكتابة	جمل	كاملة.• 

احملتوى العلمي :
مراجعة	كتابة	خطي	النسخ	والرقعة	.. 1
شرح	كيفية	كتابة	األحرف	األبجدية	واتصالها	ببعضها	.. 2
إعادة	كتابة	األحرف	العربية	األخرى	وكيفية	تشابكها	مع	باقي	األحرف	. 3

األخرى.
البدء	فى	كتابة	بعض	الكلمات	البسيطة	.. 4
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 012 زراعة ورعاية الحدائق املنزلية

الهدف العام:
يغرس	•  أن	 شأنه	 من	 مبا	 الزينة	 ونباتات	 الزهور	 زراعة	 على	 التدريب	  

البيئة	 على	 واإلشراق	 البهجة	 إضفاء	 بجانب	 	، وتذوقه	 اجلمال	 حب	
املنزلية	.

 التدريب	على	زراعة	بعض	احملاصيل	الغذائية	فى	حديقة	املنزل	مبا	• 
يسهم	فى	توفير	جوانب	من	األمن	الغذائي	للوطن	-	واملواطن	.

 تنمية	هذه	الهواية	التي	من	شأنها	أن	تربط	اإلنسان	ببيئته	وتدفعه	• 
الستغاللها	واحملافظة	عليها	على	النحو	األمثل	.

احملتوى العلمي :
أهمية	احلدائق	وتخطيطها	.. 1
التدريب	على	زراعة	الزهور	ونباتات	الزينة	،	واحملاصيل	الغذائية	فى	. 2

حديقة	املنزل	.
طرق	قطف	األزهار	والعناية	بها	.. 3
التعرف	على	احملاصيل	الشتوية	والصيفية	.. 4
فكرة	عامة	عن	النباتات	الداخلية	،	والنباتات	اخلارجية	.. 5
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 013 األساليب الحديثة
 لرتبية نحل العسل

الهدف العام:
 تعلم	ومعرفة	الفوائد	العديدة	الطبية	والغذائية	ملنتجات	نحل	العسل.• 
 التدريب	على	مهارة	تربية	النحل	بسهولة	ويسر	.• 
 االستفادة	من	رحيق	األزهار	املتوفرة	فى	البيئة	قبل	أن	يتبخر	ويجف.• 
 احلصول	على	عسل	نحل	ومنتجات	أخرى	عالية	اجلودة	من	البيئة.• 
 االستفادة	من	وقت	الفراغ	واستغالل	بعض	أركان	حديقة	املنزل	فى	• 

عمل	نافع	لكل	أفراد	األسرة	.

احملتوى العلمي :
أنواع	النحل	وفوائده	وأهميته	االقتصادية	.. 1
كيفية	إنشاء	املناحل	،	وأفضل	السالالت	للتربية	فى	الكويت	.. 2
طائفة	نحل	العسل	مكوناتها	وعمل	كل	فرد	.. 3
دورة	حياة	أفراد	الطائفة	ومميزات	كل	فرد	.. 4
سلوك	ولغة	النحل	.. 5
فحص	الطوائف	:	أدوات	الفحص	،	طرق	ومواعيد	الفحص	.. 6
تغذية	النحل	.. 7
جمع	العسل	وفوائده	الطبية	والغذائية	.. 8
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 014 الرسم الزخريف على املواد

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	للدارسني	فى	مجال	الرسم	على	املواد	املختلفة.• 
 االستفادة	من	املواد	األولية	املتوفرة	فى	البيئة	احمللية	واألسواق	لعمل	• 

أشكال	جميلة	بجهد	بسيط	وبأقل	التكاليف	.

احملتوى العلمي :
واملرايا	. 1 الزجاج	 مثل	 الرسم	 عليها	 يصلح	 التي	 املواد	 عن	 عامة	 فكرة	

واخلشب	والفخار	.
الرسم	على	الزجاج	.. 2
الرسم	على	الفخار	.. 3
الرسم	على	اخلشب	.. 4
الرسم	على	الصخر	.. 5
عمل	قطعة	فنية	باستخدام	املواد	املختلفة	.. 6
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 015 الرسم بالزيت

الهدف العام:
الفنية	•  املهارات	 وتنمية	 بالزيت	 الرسم	 وأساسيات	 مببادىء	 اإلملام	  

للرسم	كهواية	وكحرفة	.

احملتوى العلمي :
مبادىء	وأساسيات	الرسم	)املنظور	،	اللوحة	،	والهرم	الضوئي	(.. 1
املركبة	. 2 الثنائية	 واأللوان	 البسيطة	 األساسية	 واأللوان	 الضوئي	 الهرم	

)األلوان	الدافئة	،	األلوان	الباردة	(	.
األعمال	. 3 فى	 األلوان	 استخدام	 فى	 والتباين	 والتوافق	 اللون	 درجات	

الفنية	للرسم	بالزيت	.
التدريب	على	مبادىء	الرسم	بالزيت	:. 4

 شعاع	البصر	الرئيسى	.• 
 نقطة	النظر	الرئيسة	.• 
 املسافة	ونقطة	البعد	.• 
 اخلطوط	واملربعات	والدوائر	واملنظور	.• 
 طريقة	تعيني	املسافات	واألطوال	املناسبة	)املنشور،	الهرم،	اجلذع(.• 
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 016 الرسم على الحرير

الهدف العام:
احلريرية	•  بالشاشة	 الطباعة	 طريقة	 على	 والتدريب	 التعرف	  

	SILKSCREE		فى	أبسط	صورها.

احملتوى العلمي :
مكونات	وأدوات	وخطوات	الطباعة	باحلرير	:. 1

 إطار	الشابلونة	.• 
 احلرير	.• 
 شد	احلرير	فوق	اإلطار	.• 
 إعداد	التصميم	.• 

الطرق	املختلفة	لنقل	التصميمات	وحتضيرها	لالستعمال	فى	الطباعة:. 2
 امللو	املباشر	.• 
 تعدد	الشابلونات	بتعدد	األلوان	.• 
 التصوير	الضوئي	.• 

التدرب	على	عملية	الطباعة	وأنواع	القوالب	:. 3
 الطباعة	على	سطح	بارز	.• 
 الطباعة	على	سطح	غائر	.• 
 الطباعة	على	سطح	مستوى.• 
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 017 تعلم املوسيقى
 )بيانو-كمان-عود(

الهدف العام:
ملعرفة	 الالئق	 املستوى	 إلي	 بهم	 للوصول	 وتربويا	 فنيا	 املشاركني	 تأهيل	 	-

العملي	 والتطبيق	 النظري	 بالشرح	 وذلك	 وعزفها	 النوتة	املوسيقية	 قراءة	
بأحدث	الطرق	التربوية	لدراسة	املوسيقى	وعزفها	.

احملتوى العلمي :
أوال	:	تعليم	البيانو	:-

 تعريف	املوسيقى	وكيفية	وجودها	فى	احلياة	.• 
 التعرف	على	آلة	البيانو	وكيفية	اجللوس	والعزف	عليه	.• 
 شرحا	نظريا	لكيفية	قراءة	األبجدية	املوسيقية	وتطبيقها	عمليا	.• 
 استعمال	تدريبات	لألصابع	مع	عزف	سلمي	)دو،	صول،	الكبير	فقط(.• 

ثانيا : تعليم الكمان :
 دراسة	اللوحة	اإليقاعية	الثنائية	.• 
صول	•  سلم	 	- التحويل	 عالمات	 	- صول	 مفتاح	 فى	 املوسيقى	 املدرج	  

ماجير	وسلم	ري	ماجير	-	املسافات	املوسيقية	.
 أسماء	اخلطوط	واملسافات	-	أسماء	األشكال	اإليقاعية	.• 

ثالث : تعليم العود :
 تعريف	اآللة	وأجزائها	.• 
 معرفة	الطريقة	الصحيحة	ملسك	العود	والريشة	.• 
 معرفة	األسماء	الشرقية	لألوتار	.• 
 دراسة	املدرج	واملسافات	املوسيقية	.• 
 دراسة	اللوحة	اإليقاعية.• 
 دراسة	املقامات	األساسية.• 
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 018 الخياطة والتفصيل
)املستوى األول(

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	التفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	والقياس	.. 1
عمل	العالمات	واإلرشادات	.. 2
اختيار	املوديل	-	عمل	األورنيك	األساسي	للتنورة	.. 3
التعرف	على	عمل	موديالت	متعددة	للتنورة	.. 4
مالبس	األطفال	-	التعرف	على	جدول	متوسط	مقاسات	األطفال	.. 5
عمل	باترون	الطفل	-	عمل	باترون	كم	طويل	.. 6
قص	فستان	الطفل	وأخذ	العالمات	.. 7
تركيب	أجزاء	الفستان	وخياطته	.. 8
تركيب	الكم	وإنهاء	فستان	الطفل	.. 9
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 019 الخياطة والتفصيل
) املستوى الثاني (

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	اخلياطة	والتفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	.. 1
التمييز	بني	أنواع	ماكينات	اخلياطة	املختلفة	وأجزائها	وكيفية	العناية	. 2

بها	.
التعرف	على	طريقة	أخذ	املقاسات	الالزمة	لتنفيذ	الدراعة	.. 3
وتشريح	. 4 قص	 وطريقة	 األساسي	 الباترون	 رسم	 كيفية	 على	 التعرف	

أجزاء	الباترون.
التعرف	على	طريقة	رسم	باترون	الكم	.. 5
إعطاء	فكرة	عامة	عن	تصريف	بنسة	الصدر	)القطبات(	.. 6
قص	باترون	ووضعه	على	القماش	وقصه	والتعريف	بخطوات	اخلياطة	. 7

مراعاة	 مع	 التنفيذ	 موضع	 بوضعها	 للقطعة	 الصحية	 والتفصيل	
تعليم	الدارسات	النقاط	املهمة	فى	اخلياطة	مثل	تركيب	األكمام	وعمل	
بطانة	حردة	الرقبة	-	تركيب	السحاب	إما	باليد	أو	املاكينة	-	ثني	طية	

الذيل	.

الشــــروط:
 اجتياز	املستوى	األول.• 
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 020 الديكور املنزلي

الهدف العام:
التنسيق	•  كيفية	 فى	 والعملية	 العلمية	 باملعرفة	 الدارسة	 تزويد	  

واالختيار	لعناصر	التأثيث	والتجميل	.
 تنمية	مهارات	فى	تقدير	أفضل	هذه	العناصر	واستخدامها	.• 

احملتوى العلمي :
مفهوم	الديكور	وعناصرة	.. 1
كيفية	قراءة	الرسومات	واملخططات	وتشمل	:	-. 2

 املصطلحات	املعمارية	.• 
 املساقط	األفقية	.• 
 املساقط	الرأسية	.• 

التعرف	على	عناصر	الديكور	املختلفة	من	حيث	:. 3
 اختيار	وتنسيق	األثاث	.• 
 األلوان	وخصائصها	واستخدامها	داخل	املسكن	وخارجه	.• 
معاجلة	•  فى	 واستخدامها	 باأللوان	 وعالقتها	 وأنواعها	 اإلضاءة	  

جماليات	املسكن	.
 •	- املعادن	 	- األخشاب	 	( الديكور	 مجال	 فى	 األساسية	 اخلامات	  

األصباغ	(.
 املكمالت	وتنسيقها	وتوزيعها	)التكسيات	-	االكسسوارات	الستائر(.• 

أصول	تنسيق	النباتات	وتوزيعها	داخل	املسكن	.. 4
معاجلة	الفتحات	املعمارية	)النوافذ	-	األبواب	-	األرشات	(	وأساليب	. 5

جتميلها	.
اختيار	املعلقات	وتنسيقها	وربطها	بعناصر	الديكور	املختلفة	.. 6
أساليب	تنفيذ	بعض	القطع	التجميلية	والوظيفية	الصغيرة	.. 7
فى	. 8 جمالي	 بأسلوب	 استخدامها	 وكيفية	 التجارية	 األصباغ	 تداول	

معاجلة	املسطحات.
استغالل	وتوظيف	متبقيات	اخلامات	املستخدمة	فى	أعمال	الديكور	. 9

لتجميل	السكن.
لبعض	. 10 والتجميل	 الرسم	 أعمال	 فى	 املستخدمة	 والطرق	 األساليب	

اخلامات	)الزجاج	-	األخشاب	-	القماش	(	.
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 021 التطريز اليدوى و الرتيكو

الهدف العام:
 اإلملام	مبهارات	التطريز	اليدوي	والتريكو	كهواية	أو	كحرفة	للتنمية	• 

الذاتية	.

احملتوى العلمي :
فكرة	عامة	عن	اخلامات	واألدوات	املستخدمة	فى	التطريز	.. 1
فكرة	عامة	عن	فنون	التطريز	واستخدامها	فى	تزيني	املالبس	واملنزل.. 2
تدريب	الدارسات	على	بعض	غرز	التطريز	املختلفة	.. 3
التدريب	على	التطريز	على	املاكينة	.. 4
املنزل	. 5 لتزيني	 قطعة	 أو	 مكمالتها	 أو	 املالبس	 من	 قطعة	 تطريز	

باستخدام	غرز	التطريز	املختلفة	.
6 .	- الصوف	 	( التريكو	 صناعة	 فى	 املستعملة	 اخلامات	 على	 التعرف	

القطن	-	احلرير(.
الطريقة	الصحيحة	ملسك	اإلبر	والتمرين	على	عمل	اآلتي	:-. 7

 البداية• 
 الغرزة	البسيطة	.• 
 أنواع	البليسية.• 
 الغرز	الزخرفية	املختلفة	.• 

عمل	احلردات	املختلفة	والفتحات	)التنقيص	-	التزويد	-	العراوي	-	. 8
اجليوب	(	وطريقة	قفل	الشغل	فى	النهاية	.

تنفيذ	قطعة	مناسبة	حسب	رغبة	الدارسة	.. 9
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 022 الخط العربي 
) لألطفال (

الهدف العام:
 تهدف	الدورة	إلى	تقدمي	مهارة	اخلط	العربي	إلى	األطفال	فى	املرحلة	• 

املتوسطة	يف	سن	8	سنوات	وحتى	13	سنة.

احملتوى العلمي :
التدريب	على	خط	النسخ	»أسسه	وقواعده«	.. 1
التدريب	على	خط	الرقعة	»أسسه	وقواعده«	.. 2
عمل	لوحات	باالستعانة	باخلطوط	العربية	والزخارف	اإلسالمية	بعد	. 3

التدريب	على	كيفية	وضع	خطوط	التصميم	.
التدريب	على	نصوص	تناسب	املجموعة	العمرية	املستهدفة	.. 4
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 023 الطهي وفنونه

الهدف العام:
 معرفة	العناصر	األساسية	للطبخ	واملطبخ	.• 
 معرفة	العناصر	الغذائية	األساسية	.• 
 التعرف	على	بعض	األطباق	الشهية	املتنوعة	.• 

احملتوى العلمي :
اخلضروات	بأنواعها	.. 1
السلطات	.. 2
الفطيرات	.. 3
العجائن	.. 4
احللويات	الشرقية	.. 5
اللحوم. 6
املثلجات	.. 7
باإلضافة	إلى	كل	ما	تطلبه	الدارسات	من	أصناف	أخرى	متنوعة	.. 8
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 024 تشكيل الخزف

الهدف العام:
 تنمية	القدرة	على	التصميم	اجليد	وتدعيم	املهارة	الفنية	فى	األداء	.• 
العملية	•  ومميزاتها	 وخصائصها	 املستعملة	 اخلامات	 على	 التعرف	  

والصناعية	.
 التعرف	على	أنواع	اخلزف	املختلفة	واستعماالته	وطرق	تشكيله	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أنواع	اخلزف	حسب	التقسيم	التاريخى	.. 1
أنواع	الطينات	من	حيث	اللون	التركيب	)	حمراء	-	رمادية	-	بيضاء(.. 2
مراحل	تشكيل	اخلزف	:. 3

 عجن	الطينة	وإعدادها	لطرق	التشكيل	.• 
 تشكيل	القطعة	بطرق	مختلفة	)	ضغط	-	حبال	-	شرائح	(	.• 
 التجفيف	.• 
 احلرق	األول	.• 
 وضع	الطالء	الزجاجي	.• 
 احلرق	الثاني	.• 

عمل	مناذج	مختلفة	ذات	قيمة	نفعية	)	فازة	،	أدوات	الزينة	،	متاثيل	،	. 4
عوازل	كهربائية	(	.
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املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 025 التطعيم بالخشب

الهدف العام:
عمل	•  وكذلك	 املنزل	 فى	 منها	 يستفاد	 مختلفة	 فنية	 أشياء	 ابتكار	  

التفريغ	 بطريقة	 أو	 اخلشب	 على	 احلرق	 طريق	 عن	 زخرفية	 لوحات	
وكذلك	التطعيم	بأنواع	األخشاب	املختلفة	.

احملتوى العلمي :
فن	احلرق	على	اخلشب	.. 1
التفريغ	على	اخلشب	.. 2
التطعيم	بأنواع	األخشاب	املختلفة	.. 3
عمل	لوحات	زخرفية	)آيات	قرانية	وتصميمات	مختلفة	من	النباتات	. 4

والطيور	(.
)حامل	. 5 مختلفة	 فنية	 أشياء	 لعمل	 والتفريغ	 احلرق	 فن	 استخدام	

تليفون	-	حامل	مصحف	-	علب	كلينكس	(.
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الربنامج 026 أشغال فنية عن طريق الخزف

الهدف العام:
 إعادة	تدوير	املواد	املستهلكة	املساهمة	فى	حماية	البيئة	.• 
 إبراز	اجلمال	الفني	للقطع	املستهلكة	املعاد	تدويرها	وكيفية	االستفادة	• 

منها	.
 ابتكار	طرق	جديدة	وأفكار	حديثة	للرقى	فى	الفن	.• 
 الطرق	املبسطة	تسهل	العمل	للجميع	فتنمي	الذوق	الفني	لديهم	.• 
 إثراء	احلس	الفني	.• 

احملتوى العلمي :
عمل	علب	للهدايا	وجتميلها	باستخدام	عجينة	اخلزف	.. 1
عمل	بعض	اإلكسسوارات	للمنزل	أو	املكتب	بطريقة	فنية	مبتكرة	.. 2
استخدام	عجينة	اخلزف	بدون	األفران	لتسهل	العمل	.. 3
إدخال	بعض	املواد	األخرى	للتزيني	مثل	األحجار	واخلرز	.. 4
بصورة	. 5 الفني	 اجلانب	 إلبراز	 العجينة	 مع	 الزجاج	 األلوان	 استخدام	

جميلة	.
إدخال	بعض	املواد	املزيلة	لأللوان	إلعطاء	بعض	التأثيرات	على	العمل.. 6
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الربنامج 027 فن الزجاج املعشق

الهدف العام:
اليدوية	•  األعمال	 خالل	 من	 الدارسة	 لدى	 واملهارات	 اخلبرات	 تنمية	  

لتنفيذ	أشكال	جمالية	ووظيفية	فى	مجال	امللون	املعشق	إلثراء	املنزل	
بلمسة	جمالية	من	صنع	يديها	،	وذلك	الستثمار	وقت	الفراغ	فى	ما	

هو	جميل	ومفيد	.

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أسلوب	العمل	بخامة	الزجاج	امللون	واملعشق	.. 1
التعرف	على	الطرق	املتبعة	فى	عمل	األبلكيات	احلائطية	ذات	اإلنارة	. 2

الكهربائية.
تطبيقات	منوعة	إلنتاج	أشكال	ذات	صبغة	جمالية	ونفعية	.. 3
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الربنامج 028 صناعة العطور وخلط البخور

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	اخلبرة	بالعطور	العربية	.• 
 املساعدة	على	الشراء	والتمييز	بني	األصناف	ومعرفة	أسعارها	.• 
 احلفاظ	على	أحد	مظاهر	التقاليد	العربية	.• 
 املساعدة	على	تركيب	عطور	شخصية	.• 
 احلذر	واالنتباه	من	املواد	املضرة	فى	هذه	املهنة	.• 

احملتوى العلمي :
أنواع	البخور	واألطياب	الشرقية	الطبيعية	.. 1
سبب	ارتفاعها	وأسعارها	.. 2
استخدامات	العطور	والبخور	.. 3
الغش	فى	العطور	والبخور	واألطياب	.. 4
ما	يجب	مراعاته	عند	شراء	األطياب	والبخور	.. 5
درس	عملي	عن	كيفية	صناعة	العطور	واخللطات	.. 6
هل	للعطور	آثار	جانبية	.. 7

255



املجال الدراسي 009 مجال الهوايات

الربنامج 029 املجوهرات واألحجار الكريمة

الهدف العام:
 تعريف	اجلمهور	باملجوهرات	واألحجار	الكرمية	.• 
 التعرف	على	احلقيقي	منها	واملزيف	.• 
 تثقيف	اجلمهور	بتاريخ	املجوهرات	واألحجار	الكرمية	.• 
 بيان	أهم	أساليب	عرض	وبيع	وحماية	هذه	املقتنيات	الثمينة	.• 

احملتوى العلمي :
اخلصائص	الرئيسة	للمجوهرات	واألحجار	الكرمية	.. 1
التعرف	على	سبائك	الفلزات	النقية	.. 2
طرز	ترصيع	املجوهرات	وطرق	تصميمها	وتصنيفها	.. 3
طرق	فحص	نقاوة	الفلزات	الثمينة	والعناية	بها	.. 4
التعرف	على	اخلطوات	السليمة	فى	عرض	وبيع	املجوهرات	.. 5
دراسة	املجموعات	املعدنية	وتصنيفاتها	والظواهر	الضوئية	.. 6
التعرف	على	اخلواص	البصرية	للمعادن	.. 7
طرق	تصنيع	ومعاجلة	األحجار	الكرمية	ودراسة	األحجار	املقلدة	.. 8
دراسة	أهم	األحجار	الكرمية	األصلية	.. 9
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املجال الدراسي 000 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

الربنامج 030 مهارات فن تشكيل الخيوط

الهدف العام:
 االرتقاء	بالذوق	اجلمالي	من	خالل	األعمال	اليدوية	الكتساب	قدرة	• 

من	املهارة	العملية	لتنفيذ	أشكال	جمالية	ونفعية	فى	مجال	املعلقات	
احلائطية	للمشاركة	فى	تنسيق	املنزل	وتزيينه	.

احملتوى العلمي :
وكذلك	. 1 بأنواعها	 والشرائط	 اخليوط	 الستخدام	 منوعة	 تطبيقات	

االستفادة	من	بقايا	األقمشة	.
الطرق	املتبعة	فى	عمل	السجاد	،	والكنفاه	.. 2
أسلوب	نسج	السدو	...	واملعلقات	احلائطية	)املكرمية	(.. 3
إبراز	األشكال	والوحدات	الزخرفية	املستخدمة	فى	السدو	.. 4
الكويتية	. 5 البيوت	 فى	 املستخدمة	 الزخرفية	 والوحدات	 األشكال	 إبراز	

القدمية	.
التأكيد	على	األلوان	املستعملة	والغالبة	فى	السدو	احمللي	النابع	من	. 6

البيئة	الكويتية.
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الربنامج 031 اكتشاف عالم اللؤلؤ واملسابيح

الهدف العام:
 تعريف	اجلمهور	باللؤلؤ	واملسابيح	.• 
 متييز	اللؤلؤ	الكهرب	الطبيعي	عن	املزيف	والتقليد	.• 
 التعريف	مبجوهرات	اللؤلؤ	والكهرب	.• 

احملتوى العلمي :
تاريخ	اللؤلؤ	.. 1
عوامل	تقييم	اللؤلؤ	.. 2
معاجلة	اللؤلؤ	وتقليده	وفحصه	.. 3
التعرف	على	أنواع	الآللىء	الشائعة	املستزرعة	فى	العالم	.. 4
نشأة	الكهرب	وتاريخة	.. 5
التعرف	على	الكهرب	البلطيق	والدومينكان	واستخدامه	فى	الطب	.. 6
عناصر	املسبحة	وأجزائها	وأنواعها	ومكوناتها	.. 7
أنواع	املسابيح.. 8
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املجال الدراسي 010 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

 10مجال الفئات الخاصة 
وزارة الداخلية – المؤسسات اإلصالحية

بالتنسيق	والتعاون	مع	اإلدارة	العامة	للمؤسسات	اإلصالحية	وتنفيذ	األحكام	
تهدف	 تدريبية	 برامج	 بتقدمي	 	1988 منذ	 الهيئة	 تقوم	 الداخلية	 وزارة	 فى	
إلى	تأهيل	نزالء	املؤسسات	اإلصالحية	فى	مهن	وحرف	تساعدهم	على	الرزق	
وكهرباء	 ميكانيكا	 	: البرامج	 هذه	 ومن	 العقوبة	 فترة	 انتهاء	 بعد	 الشريف	

السيارات،	التمديدات	الكهربائية،	احلدادة	واللحام	والنجارة	املنزلية.
مجال	الفئات	اخلاصة	–	الداخلية	:	

ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	األول	(.. 1
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثاني	(.. 2
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثالث	(.. 3
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الرابع	(.. 4
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	األول	(.. 5
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	الثاني	(.. 6
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	الثالث	(.. 7
جنارة	عمارة	جنارة	ديكور)املستوى	األول(.. 8
جنارة	عمارة	جنارة	ديكور)املستوى	الثاني(.. 9

جنارة	عمارة	جنارة	ديكور	)املستوى	الثالث(.. 10
جنارة	عمارة	جنارة	ديكور	)املستوى	الرابع(.. 11
سمكرة	السيارات.. 12
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	األول	(.. 13
تبريد	وتكييف	الهواء	)املستوى	الثاني	(.. 14
احلدادة	واللحام	)املستوى	األول	(.. 15
احلدادة	واللحام	)املستوى	الثاني	(.. 16
اخلراطة	)املستوى	األول	(.. 17
الدورة	الشاملة	للحاسوب	)املستوى	األول(.. 18
الطهي	وفنونه	)املستوى	األول	(.. 19
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	األول	(.. 20
الكهرباء	واإللكترونات	)املستوى	األول	(.. 21
مشغوالت	يدوية	)املستوى	األول	(.. 22
الرسم	الزخريف	على	املواد	)املستوى	األول	(.. 23
اإلسعافات	األولية.. 24
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الربنامج 001 ميكانيكا و كهرباء السيارات
)املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 تعرف	الدارسني	باحتياطات	األمن	فى	ورش	السيارات	والعدد	وأجهزة	• 

القياس	واملعدات	املستخدمة	بها	.
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	األساسية	لفهم	أنواع	احملركات	ودرواتها	• 

وتركيب	كل	منها	وكيفية	عمله	.
 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 

رأس	احملرك	وحشواته	ودوراته	املختلفة	)تبريد	-	تزييت	-	إشعال	(.

احملتوى العلمي :
1 .	- واألجهزة	 العدد	 	- والسالمة	 األمن	 السيارات:-	 ورش	 متطلبات	

املعدات.
احملرك	:	تصنيفه	-دورة	التشغيل	-	األجزاء	-	املواصفات	.. 2
دورات	احملرك	:	وقود	-	إشعال	و	تزييت	-	تبريده	.. 3
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الربنامج 002 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوى الثاني ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

واختبارات	 احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 املختلفة	 البنزين	 تغذية	 نظم	
احملرك	وتصفيته	ونظم	الفرامل.

وصيانة	•  لفحص	 الالزمة	 األساسية	 القدرات	 الدارسني	 إكساب	  
	) احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 بالبنزين	 املختلفة	 التغذية	 نظم	 وإصالح	
ونظم	الفرامل	وبدء	احلركة	وإجراء	اختبارات	احملرك	وضبط	جودته	

»تصفية«	.

احملتوى العلمي :
املكربن	:	أنواعه	-	أنظمة	كل	نوع-	املتاعب	-	اإلصالح	.. 1
حقن	البنزين	:	نظم	احلقن	املختلفة	-	حماية	نظم	احلقن	-	الصيانة.. 2
اختبارات	احملرك	:	االنضغاط	-	التسرب	-	التخلخل	-	ضغط	الزيت.. 3
التصفية	:	التصفية	األساسية	-	التصفية	العامة	.. 4
5 .	- املتاعب	 	- املؤازرة	 وحدة	 	- الصمامات	 	- الفرامل	 نظم	 	: الفرامل	

الصيانة.
بدء	. 6 مفاتيح	 	- التعشيق	 مجموعة	 احلركة-	 مبدىء	 	: احلركة	 بدء	

احلركة	-	املتاعب.
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الربنامج 003 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوى الثالث( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

وأعطال	القوابض	وصناديق	التروس	اليدوية	والذاتية	وكيفية	إجراء	
عمرات	احملرك	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
عمرة	 إجراء	 وكيفية	 والذاتية	 اليدوية	 التروس	 وصناديق	 القوابض	

احملرك.

احملتوى العلمي :
املتاعب	. 1 	- اخللوص	 ضبط	 التشغيل-	 آلية	 	- التركيب	 	: القابض	

وأسبابها.
املتاعب	. 2 	- التعشيق	 دائمة	 	- املنزلقة	 	: اليدوية	 التروس	 صناديق	

وأسبابها.
صندوق	التروس	اآللي	:	محول	العزم	-	التركيب	ونقل	احلركة	-	دائرة	. 3

التحكم	-	الفحص	.
عمرة	احملرك	:	األنواع	-	إجراء	عمرة	كاملة	حملرك	-	عمليات	الضبط	. 4

النهائي.
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الربنامج 004 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوى الرابع( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
وطريقة	•  وتركيب	 أنواع	 حول	 الكافية	 باملعلومات	 الدارسني	 تزويد	  

عمل	أعمدة	اإلدارة	ووصالتها	واإلدارة	النهائية	واملفرق	ونظم	التعليق	
والتوجيه	وأجهزة	البيان	ودائرة	الشحن	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
التعليق	 ونظم	 واملفرق	 	، النهائية	 واإلدارة	 	، ووصالتها	 اإلدارة	 أعمدة	

والتوجيه	،وأجهزة	البيان	،	ودائرة	الشحن	.

احملتوى العلمي :
أعمدة	اإلدارة	والوصالت	:	خطوط	النقل	-	أعمدة	اإلدارة	-	الوصالت	. 1

اجلامعية	-	الصيانة	.
اإلدارة	النهائية	واحملور	اخللفي	:	التروس	املتعامدة	-	املفرق	-	محاور	. 2

-	اإلدارة	-	الصيانة	.
التعليق	. 3 	- األمامي	 التعليق	 	- -الروادع	 النوابض	 	: التعليق	 نظام	

اخللفي	-	الصيانة.
التوجيه	:	نظام	التوجيه	اليدوي	-	التوجيه	املؤازر	مضخة	التوجيه	-	. 4

املتاعب	والصيانة	.
العجالت	واإلطارات	:	اإلطارات	وخدمتها	.. 5
دائرة	الشحن	:	املولد	-	منظم	اجلهد	-	فحص	دائرة	الشحن	املتاعب	. 6

والصيانة	.
أجهزة	البيان	والتحذير	:	مقياس	الوقود	-	درجة	احلرارة	ضغط	الزيت	. 7

-	تيار	الشحن	.
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الربنامج 005 التمديدات الكهربائية
)املستوى األول( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	الالزمة	لتوصيل	الدوائر	الكهربائية	• 

التمديدات	 تنفيذ	 من	 للتمكن	 املختلفة	 بأنواعها	 الوجه	 أحادية	
الكهربائية	لشقة	كاملة	واكتشاف	األعطال	وإصالحها	.

احملتوى العلمي :
عناصر	الدائرة	الكهربائية	.. 1
اخلامات	املستخدمة	فى	التمديدات	املنزلية	.. 2
العدد	املستخدمة	فى	التمديدات	الكهربائية	وطرق	استخدامها	.. 3
األمن	والسالمة	.. 4
بعض	الدوائر	الكهربائية	املطبقة	فى	املنازل	.. 5

 دائرة	مصباح	مع	مفتاح	طريق	واحد	.• 
 دائرة	ثالثة	مصابيح	مع	مفتاح	بثالث	كبسات	.• 
 دائرة	سلم	من	طابقني	أو	ثالث	طوابق	.• 
 دائرة	توصيل	مصباح	فلورسنت	.• 
 دائرة	جرس	مع	محول	خفض	.• 
 دائرة	توصيل	البالك	.• 

لوحة	التوزيع	ومشتمالتها	وكيفية	تركيبها	.. 6
أجهزة	احلماية	من	قواطع	أتوماتيكية	أو	مصهرات	.. 7
تنفيذ	التمديدات	الكهربائية	لشقة	محتوياتها	عن	طريق	مخطط	.. 8
األعطال	وكيفية	اكتشافها	وإصالحها	.. 9
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الربنامج 006 التمديدات الكهربائية
) املستوى الثاني ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	اخلاصة	بالتيار	املتردد	ثالثي	األوجه.• 

احملتوى العلمي :
اخلط	. 1 جهد	 وتوضيح	 متديدها	 وطريقة	 فاز	 	3 الكابالت	 عن	 فكرة	

الوجه.
قواعد	التمديدات	الكهربائية	لوزارة	الكهرباء	.. 2
لوحة	التوزيع	الكهربائية	،	توصيفها	ورسم	تخطيطى	لها	.. 3
القاطع	اآللي	الكبير	وتوصيفه	من	حيث	احلمل	.. 4
لوحة	. 5 لكل	 املناسبة	 	MCCB واختيار	 رئيسية	 توزيع	 لوحة	 اختيار	

توزيع	فرعية.
الكوابل	:	أنواعها	-	طريقة	توصيلها	.. 6
مع	. 7 الالزمة	 اجلداول	 وعمل	 فارغ	 معمارى	 رسم	 على	 النقاط	 وضع	

حساب	األحمال.
مشروع	لوحة	3	فاز	لدوائر	فرعية	مختلفة	.. 8
مشروع	جماعي	لدوائرمختلفة	وحتديد	املسارات	مع	مراعاة	األسالك	. 9

املناسبة.
توزيع	األعمال	على	األوجه	الثالثة	.. 10
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الربنامج 007 التمديدات الكهربائية
)املستوى الثالث( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 فى	التدريب	على	مهارات	التمديدات	الكهربائية	.• 

احملتوى العلمي :
مراجعة	ما	سبق	دراسته	والتدريب	على	مهاراته	.. 1
دوائر	التمديدات	والزاوية	اجلامدة	.. 2
الفيض	الضوئي	،	شدة	اإلنارة	،	وحسابات	اإلنعكاسية	واللمعان	.. 3
قوانني	اإلضاءة	،	وأسطح	التشتت	،	وانعكاس	الضوء	.. 4
طرق	ونهج	اإلضاءة	وإنارة	األغراض	املختلفة	.. 5
معمل	االستفادة	.. 6
اإلضاءة	الغامرة	.. 7
الفوتوميتر	)جهاز	قياس	شدة	اإلضاءة	باملقارنة	(.. 8
أنواع	اللمبات	الكهربائية	.. 9

مع	. 10 التمديدات	 ألعمال	 مختلفة	 وأمثلة	 التمديدات	 مخططات	
تدريبات	عملية	.

الضوء	والفيض	واللومن	واللوكس	.. 11
منحنى	شدة	اإلضاءة	لكل	مصباح	.. 12
احلسابات	الضوئية	الالزمة	للتصميمات	الداخلية	للمباني	.. 13
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الربنامج 008 نجارة عمارة نجارة ديكور
)املستوى األول( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
وعدد	•  أدوات	 استعمال	 فى	 اليدوية	 املهارات	 بعض	 الدارس	 إكساب	  

النجارة	املختلفة.
املعرفة	•  إلكساب	 البسيطة	 والديكور	 النجارة	 أعمال	 بعض	 تنفيذ	  

التخصصي	والثقة	بالنفس.
والتطبيق	•  النظرية	 املعلومات	 بني	 والربط	 العالقة	 مدى	 توضيع	  

العملي.
 االستفادة	والثقافة	العملية	فى	احلياة	اإلجتماعية	واملستقبلية	ومبا	• 

يتيح	للمتدرب	االعتماد	على	الذات	كعضو	منتج	فى	املجتمع	.

احملتوى العلمي :
شرح	طرق	األمن	والسالمة	فى	الورشة	وأثناء	العمل	.. 1
فى	. 2 املستخدمة	 الكهربائية	 اآلالت	 من	 ومثيالتها	 اليدوية	 العدد	

العمليات	الصناعية.
عمل	الوصالت	التجارية	والنقر	واللسان	والتعاشيق	املختلفة	.. 3
تدريبات	على	تشكيل	خامة	اخلشب	من	خالل	تنفيذ	بعض	األعمال	. 4

النجارية	والتراكيب	الصناعية	.
مترينات	على	طرق	النشر	والتجميع	والتغرية	والضبط	.. 5
مثل	. 6 بإمكاناتها	 الفني	 الوعي	 لتنمية	 املختلفة	 باخلامات	 التشكيل	

اللدائن	واخلردوات.
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الربنامج 009 نجارة عمارة نجارة ديكور
)املستوى الثاني( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اخلاصة	بالنجارة	:• 
 تصليح	أى	قطعة	أثاث	منزلي	مصنوعة	من	اخلشب	.• 
 التمييز	بني	أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	األثاث	.• 
 تنفيذ	بعض	األعمال	مثل	:	مظالت	وأقفاص	خشبية	،	تلبيس	حوائط	• 

باخلشب	،	طاوالت	وكراسي	.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
التعرف	على	أنواع	األخشاب	سواء	كانت	طبيعية	أو	صناعية	.. 2
وطريقة	. 3 النجارة	 فى	 املستخدمة	 اليدوية	 العدد	 أنواع	 على	 التعرف	

صيانتها	ووسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
على	. 4 والتصفية	 واملسح	 والضبط	 النشر	 عمليات	 على	 التدريب	

األخشاب.
والتدريب	. 5 	) اللسان	 	، النقر	 	، )اخلدش	 التعاشيق	 أنواع	 لبعض	 شرح	

على	تنفيذها	.
شرح	لبعض	أنواع	اللحامات	والتدريب	على	تنفيذها	.. 6
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	قفص	الطيور	.. 7
تنفيذ	طاولة	الشاي.. 8
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الربنامج 010 نجارة عمارة نجارة ديكور
) املستوى الثالث ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
طريق	•  عن	 النجارة	 فى	 األساسية	 املهارات	 بعض	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

استخدام	العدد	الكهربائية	لعمل	اآلتي	:-
تصليح	أي	قطعة	أثاث	باستخدام	العدد	الكهربائية	.. 1
خزانة	. 2 	: مثل	 باألثاث	 املتعلقة	 األعمال	 من	 عدد	 تنفيذ	

مالبس	،	سرير،	مكتبة	،	علبه	أدراج	.
قطع	. 3 وتصميم	 	، وتفصيل	 	، تخطيط	 كيفية	 على	 التعرف	

األثاث	املطلوب	تنفيذها.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
االستخدام	. 2 وطريقة	 الكهربائية	 العدد	 أنواع	 بعض	 على	 التعريف	

الصحيح	لها	من	شرح	لوسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
التدريب	على	تركيب	املجابد	)قطع	التثبيت	البالستيك	(	.. 3
التدريب	على	تركيب	املفصالت	احلفرة	ألبواب	اخلزانات	.. 4
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	خزانة	ذات	أربعة	أبواب	.. 5
تنفيذ	علبه	أدراج	مع	مراعاة	تركيب	القطع	املعدنية	لكل	درج	.. 6
شرح	ألفضل	أنواع	األخشاب	لالستخدامات	املختلفة	.. 7
التدريب	على	عمل	جداول	حصر	للقطع	املطلوبة	للتفصيل	.. 8
التدريب	على	كيفية	تخطيط	وتفصيل	القطع	املطلوبة	لألثاث	.. 9
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الربنامج 011 نجارة عمارة نجارة ديكور
) املستوى الرابع ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
وعدد	•  أدوات	 استعمال	 فى	 اليدوية	 املهارات	 بعض	 الدارس	 إكساب	  

النجارة	املختلفة.
املعرفة	•  إلكساب	 البسيطة	 والديكور	 النجارة	 أعمال	 بعض	 تنفيذ	  

التخصصية	والثقة	بالنفس	.
والتطبيق	•  النظرية	 املعلومات	 بني	 والربط	 العالقة	 مدى	 توضيع	  

العملي.
 االستفادة	والثقافة	العملية	فى	احلياة	اإلجتماعية	واملستفبلية	ومبا	• 

يتيح	للمتدرب	االعتماد	على	الذات	كعضو	منتج	فى	املجتمع.

احملتوى العلمي :
شرح	طرق	األمن	والسالمة	فى	الورشة	وأثناء	العمل	.. 1
فى	. 2 املستخدمة	 الكهربائية	 اآلالت	 من	 ومثيالتها	 اليدوية	 العدد	

العمليات	الصناعية.
عمل	الوصالت	التجارية	والنقر	واللسان	والتعاشيق	املختلفة	.. 3
تدريبات	على	تشكيل	خامة	اخلشب	من	خالل	تنفيذ	بعض	األعمال	. 4

النجارية	والتراكيب	الصناعية	.
مترينات	على	طرق	النشر	والتجميع	والتغرية	والضبط	.. 5
مثل	. 6 بإمكاناتها	 الفني	 الوعي	 لتنمية	 املختلفة	 باخلامات	 التشكيل	

اللدائن	واخلردوات.
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الربنامج 012 سمكرة السيارات
مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 اكتساب	املتدرب	مهارة	ومعلومات	ممارسة	سمكرة	السيارات	.• 

احملتوى العلمي :
طرق	تشكيل	املواد	بدون	قطع	وتشكيل	املواد	والقطع	،	مميزات	وعيوب	. 1

كل	طريقة	.
السمكرة	بالطرق	املختلفة	:احلدادة	الدرفلة	،	السحب	البثق	وأهميته	. 2

كل	منها	وطرق	العمل	بها	.
قطع	املعادن	:	القص	،	النشر	،	القطع	بإزالة	الرايش	،	أنواع	الرايش	.. 3
اخلراطة	:	الكشط	،	الثقب	،	التفريز	.. 4
الشنكرة	والثقب	واللحام	بالغاز	واللحام	بالقوس	الكهربائي	.. 5
قص	وثني	وتثقيب	الصاج	.. 6
التشغيل	باخلراطة	والكشط	وأعمال	السمكرة	.. 7
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الربنامج 013 تربيد وتكييف الهواء
)املستوى األول( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	املعرفة	واملهارات	اخلاصة	بالتبريد	والتكييف	فى	• 

مستويات	تدريبية	أربعة	-	املستوى	األول	.

احملتوى العلمي :
مقدمة	لدائرة	التبريد	وأجزائها	.. 1
األحمال	احلرارية	واخلريطة	السيكومترية	.. 2
وحتديد	. 3 	، الصيانة	 	، التحكم	 دوائر	 	، أجزاؤه	 	: الغرف	 هواء	 مكيف	

األعطال	.
وحتديد	. 4 	، الصيانة	 	، التحكم	 ودوائر	 	، أجزاؤه	 	: السيارة	 هواء	 مكيف	

األعطال	.
الثالجة	املنزلية	:	أجزاؤها	،	دوائر	التحكم	،	الصيانة	وحتديد	األعطال.. 5
املكتملة	. 6 الهواء	 تكييف	 وحدات	 	، املركزى	 التكييف	 لنظام	 مقدمة	

القائمة	بذاتها	واملنفصلة	.
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الربنامج 014 تربيد وتكييف الهواء
) املستوى الثاني ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	املعرفة	واملهارات	اخلاصة	بالتبريد	والتكييف	فى	• 

القدرة	على	تشخيص	األعطال	البسيطة	.

احملتوى العلمي :
دورة	التبريد	بانخفاض	البخار	.. 1
الضواغط	. 2 	، الدورانية	 الضواغط	 	: الضواغط	 	، التبريد	 نظام	 أجزاء	

املترددة	.
املكثفات	:	املكثفات	املبردة	بالهواء	واملاء	.. 3
4 .	، اليدوي	 التمدد	 صمام	 	: التبريد	 وسائط	 تدفق	 فى	 التحكم	 أجهزة	

صمام	التمدد	ذو	اخلالق	،	أنبوبة	الشعرية	،	صمام	التمدد	احلرارى	.
املبخرات	:	املبخر	ذو	التمدد	املباشر	،	املبخر	املغمور	ذو	العوامة	.. 5
أبراج	التبريد	،	سوائل	التبريد	،	مجمعا	ت	سائل	التبريد	وزيت	التبريد	. 6

فى	أنظمة	التبريد	.
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الربنامج 015 الحدادة واللحام
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  

للبرنامج	وتوجيهها	فى	مسار	االستفادة	من	املهارات	املستهدفة	.
الكهربائي	•  بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	  

واألكسي	استلني.
 التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	باللحام	.• 
وكيفية	•  املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	  

تشغيلها	والتعامل	معها	.
 القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	وجتهيز	هذه	الوصالت.• 

احملتوى العلمي :
نبذة	عن	تخصص	اللحام	وأهميته	فى	عمليات	اإلنتاج	واإلنشاءات	امللحومة.. 1
التعرف	على	األخطار	واإلصابات	املهنية	ومن	ثم	الوقوف	على	إرشادات	. 2

األمن	والسالمة	.
التعرف	على	معدات	حلام	القوس	الكهربائي	وكيفية	تشغيله	واستعمال	. 3

األدوات	املساعدة	ومعدات	األمان	.
مواصفاته	. 4 على	 والتعرف	 	، جيد	 حلام	 خط	 عمل	 على	 التدريب	

والشروط	الواجب	توافرها	للحصول	على	هذا	اخلط	.
بالطرق	. 5 االستخدام	 شائعة	 الوصالت	 مجموعة	 حلام	 على	 التدريب	

الصحيحة	.
والتدريب	. 6 تشغيلها	 استلني	 األكسي	 حلام	 وحده	 معدات	 على	 التعرف	

وأوجه	 مواصفاتها	 ومعرفة	 املختلفة	 اللهب	 أنواع	 ضبط	 على	
استعمالها.

التدريب	على	عمل	خطوط	انصهار	.. 7
التدريب	على	حلام	وصالت	ذاتيا	بدون	إضافة	سلك	.. 8
التدريب	على	خطوط	حلام	باإلضافة	سلك	وحلام	وصالت	بإضافة	سلك.. 9
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الربنامج 016 الحدادة واللحام
) املستوى الثاني ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  

للبرنامج	وتوجيهها	فى	مسار	االستفادة	من	املهارات	املستهدفة	.
الكهربائي	•  بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	  

واألكسي	استلني.
 التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	باللحام	.• 
وكيفية	•  املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	  

تشغيلها	والتعامل	معها	.
 القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	وجتهيز	هذه	الوصالت.• 

احملتوى العلمي :
تشغيلها	. 1 وكيفية	 استلني	 األكسي	 حلام	 وحدة	 معدات	 على	 التعرف	

والتدريب	على	ضبط	أنواع	اللهب	املختلفة	ومعرفة	مواصفاتها	وأوجة	
استعمالها	.

التدريب	على	خطوط	االنصهار	.. 2
التدريب	على	حلام	وصالت	ذاتيا	بدون	إضافة	سلك	.. 3
بإضافة	. 4 وصالت	 وحلام	 سلك	 بإضافة	 حلام	 خطوط	 على	 التدريب	

سلك.
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الربنامج 017 الخراطة - )املستوى األول( 
مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
فى	•  املستخدمة	 واملخارط	 اخلراطة	 عمليات	 بعض	 مبعرفة	 اإلملام	  

وأدوات	 القياس	 أدوات	 استخدام	 وكذلك	 	، والصناعية	 املنزلية	 الورش	
القطع	من	خالل	العمليات	اآلتية.

احملتوى العلمي :
أوال:	املعارف	:

خراطة	سطحية	جانبية	)استعمال	أوجه	(	.. 1
خراطة	سطحية	اسطوانية	)أقطار	مختلفة	(.. 2
خراطة	سطحية	اسطوانية	مسلوبة	بواسطة	الرأسمة	.. 3
عمل	القالووظ	املثلث	اخلارجي	.. 4
املواصفات	اخلاصة	باملخرطة	املركزية	املستخدمة	.. 5
عمل	الثقوب	على	املخرطة	)القطع	وطرق	تالفيها	(.. 6
التعرف	على	قوالب	تشكيل	الوحدات	الزخرفية	.. 7
التعرف	على	تشكيل	املعدن	بالتسخني	والطرق	.. 8
التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	بلحام	الغاز	.. 9

ثانيا : املهارات :
القدرة	على	تشغيل	وحدة	حلام	أكسي	استلني	بكفاءة	وأمان	.. 1
القدرة	على	ضبط	نوع	اللهب	املطلوب	.. 2
التمكن	من	عمل	خطوط	حلام	للصلب	الكربوني	.. 3
التمكن	من	حلام	بعض	الوصالت	شائعة	االستعمال	.. 4
إمكانية	استعمال	بورى	القطع	كعامل	مساعد	فى	تنفيذ	بعض	املشغوالت.. 5
إمكانية	عمل	بعض	مناذج	الوحدات	الزخرفية	على	البارد	والساخن.. 6
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الربنامج 018 الدورة الشاملة للحاسوب
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 التعرف	على	املفاهيم	األساسية	لتقنية	املعلومات	.• 
 املعرفة	التامة	باملصطلحات	احلاسوبية	املختلفة	.• 
 فهم	استخدام	املهام	األساسية	للحاسوب	.• 
 التعرف	على	الكيان	املادى	)كل	قطعة	مادية	محسوسة	فى	اجلهاز(	.• 
 التعرف	على	الكيان	البرمجى	)نظم	التشغيل	والتطبيقات(.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	مفهوم	تكنولوجيا	املعلومات	.. 1
التعرف	على	مكونات	احلاسوب	املادية	.. 2
التعرف	على	أنواع	البرامج	)نظم	التشغيل	،	برامج	تطبيقية	(	.. 3
4 .lan-wan	املعلومات	شبكة	مفهوم	على	التعرف
التعرف	على	الشبكات	الهاتفية	وعالم	احلاسوب	.. 5
التعرف	على	مفهوم	االنترنت	.. 6
أهمية	احلاسوب	فى	حياتنا	اليومية	.. 7
تكنولوجيا	املعلومات	واملجتمع	.. 8
حقوق	النسخ	بالنسبة	للبرامج	)التعرف	على	مفهوم	اجلانب	األمنى	. 9

فيها(	.
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الربنامج 019 الطهي وفنونه
)املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 معرفة	العناصر	األساسية	للطبخ	واملطبخ	.• 
 معرفة	العناصر	الغذائية	األساسية	.• 
 التعرف	على	بعض	األطباق	الشهية	املتنوعة	.• 

احملتوى العلمي :
اخلضروات	بأنواعها	.. 1
السلطات	.. 2
الفطائر	.. 3
العجائن	.. 4
احللويات	الشرقية	.. 5
اللحوم	.. 6
املثلجات	.. 7
باإلضافة	إلى	كل	ما	تطلبه	الدارسات	من	أصناف	أخرى	متنوعة	.. 8
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الربنامج 020 الخياطة والتفصيل
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	التفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	والقياس	.. 1
عمل	العالمات	واإلرشادات	.. 2
اختيار	املوديل	-	عمل	األورنيك	األساسي	للتنورة	.. 3
التعرف	على	عمل	موديالت	متعددة	للتنورة	.. 4
مالبس	األطفال	-	التعرف	على	جدول	متوسط	مقاسات	األطفال	.. 5
عمل	باترون	الطفل	-	عمل	باترون	كم	طويل	.. 6
قص	فستان	الطفل	وأخذ	العالمات	.. 7
تركيب	أجزاء	الفستان	وخياطته	.. 8
تركيب	الكم	وإنهاء	فستان	الطفلة	أو	ثوب	الطفل	.. 9

280



املجال الدراسي 010 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

الربنامج 021 الكهرباء واإللكرتونات
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 إعداد	الدارسني	لبرامج	متقدمة	فى	الراديو	والتلفزيون	.• 
 اإلملام	بعناصر	املكونات	اإللكترونية	.• 
 تتبع	الدوائر	اإللكترونية	البسيطة	.• 

احملتوى العلمي :
أنواع	املكونات	اإللكترونية	.. 1
ألوان	املقاومات	وأنواعها	.. 2
الطرق	املختلفة	لتوصيل	املقاومات	.. 3
أنواع	املكثفات	وامللفات	وطرق	قياسها	.. 4
احملوالت	واستخدامها	.. 5
أشباه	املوصالت	ودوائر	التوحيد	.. 6
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املجال الدراسي 010 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

الربنامج 022 مشغوالت يدوية
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 استعمال	اخليوط	وأشرطة	القماش	فى	صناعة	املشايات	باتباع	الطرق	• 

املختلفة	)اخلطاف،	الغرز،	الغرز	والسحب	والتضفير(	وينتهى	املشارك	
أو	املشاركة	بالقدرة	على	صنع	مشاية	وتنظيفها	وإعدادها	لالستعمال.

احملتوى العلمي :
التعرف	على	املواد	واألدوات	املستخدمة	فى	صنع	املشايات	.. 1
إنقان	طريقة	نقل	تصميم	املشاريع	على	اخليش	.. 2
التدريب	على	إعداد	أشرطة	القماش	واستخدام	إطار	الشد	.. 3
التعرف	على	طرق	املشايات	:. 4

 طريقة	اخلطاف	.• 
 طريقة	الغرز	والسحب	.• 
 طريقة	الغرز	.• 
 طريقة	التضفير	.• 

إنتاج	عدد	من	املشايات	بالتصميمات	التالية	:. 5
 مشاية	الورود	التقليدية	.• 
 مشاية	احلقول	األرجوانية	.• 
 مشاية	األشكال	الهندسية	.• 
 املشاية	الدائرية	.• 
 مشاية	اخلطوط	امللونة	.• 
 مشاية	الضفائر	الصدفية	.• 
 مشاية	الرسومات	املنتظمة	.• 
 مشاية	األقمشة	الكثيفة	.• 
 مشاية	األشكال	املتداخلة	.• 
 مشاية	املستطيالت	املتوازنة	.• 
 مشاية	زهور	التيوليب	.• 
 مشاية	صور	احليوانات	األليفة	.• 
 مشاية	أشعة	الشمس	.• 
 مشاية	الرسومات	الزخرفية	.• 
 مشاية	األلوان	السحرية.• 
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املجال الدراسي 010 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

الربنامج 023 الرسم الزخرفى على املواد
) املستوى األول ( مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	للدارسني	فى	مجال	الرسم	على	املواد	املختلفة.• 
 االستفادة	من	املواد	األولية	املتوفرة	فى	البيئة	احمللية	واألسواق	لعمل	• 

أشكال	جميلة	بجهد	بسيط	وبأقل	التكاليف	.

احملتوى العلمي :
واملرايا	. 1 الزجاج	 مثل	 الرسم	 عليها	 يصلح	 التي	 املواد	 عن	 عامة	 فكرة	

واخلشب	والفخار	.
الرسم	على	الزجاج	.. 2
الرسم	على	الفخار	.. 3
الرسم	على	اخلشب	.. 4
الرسم	على	الصخر	.. 5
عمل	قطعة	فنية	باستخدام	املواد	املختلفة	.. 6
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املجال الدراسي 010 مجال الفئات اخلاصة وزارة الداخلية - املؤسسات اإلصالحية

الربنامج 024 اإلسعافات األولية
مؤسسات إصالحية

الهدف العام:
 تعطي	هذه	الدورة	الفرصة	للمتدرب	لإلملام	باحلاالت	الطارئة	التي	• 

ميكن	لإلنسان	أن	يتعرض	لها	سواء	فى	البيت	أو	العمل	وغيرها	من	
األماكن	العامة	وسبل	التصرف	أثناء	املواقف	الطارئة	إلى	حني	وصول	
املبنية	 األولية	 اإلسعافات	 تقدمي	 أجل	 من	 وذلك	 املتخصص	 املعالج	
على	أسس	علمية	صحيحة	إلنقاذ	حياة	املصاب	والتقليل	من	تفاقم	

اإلصابة	.

احملتوى العلمي :
يتم	التعريف	بكمية	التصرف	فى	حاالت	:

	- وأنواعها	 -اجلروح	 	) األطراف	 	- األسنان	 	- )األنف	 النزيف	 	- اإلنعاش	
الضماد	-	الكسور	-	احلروق-	اإلغماء	التسمم	-	ضربة	الشمس	-	الصيدلية	
املنزلية	-	دخول	أجسام	غريبة	فى	العني	-	األنف	-	األذن	-	حاالت	الوالدة	

الطارئة	.
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11مجال الفئات الخاصة 
وزارة الصحة– م. الطب النفسي واإلدمان 

تقوم	الهيئة	بالتعاون	والتنسيق	مع	مستشفى	الطب	النفسي	واإلدمان	فى	
وزارة	الصحة	بتقدمي	برامج	تدريبية	كنوع	من	العالج	التأهيلي	ومن	هذه	
البرامج	:	الرسم	الزخريف	على	املواد	،	ورعاية	احلدائق	املنزلية	،	واللياقة	
وتشكيل	 بالبشرة	 والعناية	 الشعر	 وتصفيف	 املنزلية	 والنجارة	 البدنية	

اخلزف.

011	مجال	الفئات	اخلاصة	و.	الصحة	:
الرسم	الزخريف	على	املواد.. 1
تشكيل	اخلزف.. 2
النجارة	املنزلية	)املستوى	األول	(.. 3
زراعة	ورعاية	احلدائق	املنزلية	)املستوى	األول(.. 4
زراعة	ورعاية	احلدائق	املنزلية	)املستوى	الثاني	(.. 5
اللياقة	البدنية.. 6
فن	الرسم.. 7
تصفيف	الشعر	والعناية	بالبشرة.. 8
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	األول	(.. 9

الطهي	وفنونه.. 10
التطريز	اليدوى	والتريكو	)املستوى	األول(.. 11
تشكيل	اخلشب.. 12
طباعة	الكمبيوتر	)عربي	–	إجنليزي(.. 13
فن	صناعة	السيراميك	البارد.. 14



املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

287

الربنامج 001 الرسم الزخرفى على املواد
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	للدارسني	فى	مجال	الرسم	على	املواد	املختلفة.• 
 االستفادة	من	املواد	األولية	املتوفرة	فى	البيئة	احمللية	واألسواق	لعمل	• 

أشكال	جميلة	بجهد	بسيط	وبأقل	التكاليف	.

احملتوى العلمي :
واملرايا	. 1 الزجاج	 مثل	 الرسم	 عليها	 يصلح	 التي	 املواد	 عن	 عامة	 فكرة	

واخلشب	والفخار	.
الرسم	على	الزجاج	.. 2
الرسم	على	الفخار	.. 3
الرسم	على	اخلشب	.. 4
الرسم	على	الصخر	.. 5
عمل	قطعة	فنية	باستخدام	املواد	املختلفة	.. 6
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الربنامج 002 تشكيل الخزف 
م . الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 تنمية	القدرة	على	التصميم	اجليد	وتدعيم	املهارة	الفنية	فى	األداء	.• 
العملية	•  ومميزاتها	 وخصائصها	 املستعملة	 اخلامات	 على	 التعرف	  

والصناعية	.
 التعرف	على	أنواع	اخلزف	املختلفة	واستعماالته	وطرق	تشكيله	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أنواع	اخلزف	حسب	التقسيم	التاريخى	.. 1
أنواع	الطينات	من	حيث	اللون	التركيب	)	حمراء	-	رمادية	-	بيضاء(.. 2
مراحل	تشكيل	اخلزف	:. 3

 عجن	الطينة	وإعدادها	لطرق	التشكيل	.• 
 تشكيل	القطعة	بطرق	مختلفة	)	ضغط	-	حبال	-	شرائح	(	.• 
 التجفيف	.• 
 احلرق	األول	.• 
 وضع	الطالء	الزجاجي	.• 
 احلرق	الثاني	.• 

عمل	مناذج	مختلفة	ذات	قيمة	نفعية	)	فازة	،	أدوات	الزينة	،	متاثيل	،	. 4
عوازل	كهربائية	(	.
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الربنامج 003 النجارة املنزلية
) املستوى األول ( م.الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اخلاصة	بالنجارة	:

 تصليح	أى	قطعة	أثاث	منزلي	مصنوعة	من	اخلشب	.• 
 التمييز	بني	أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	األثاث	.• 
تلبيس	•  	، خشبية	 وأقفاص	 مظالت	 	: مثل	 األعمال	 بعض	 تنفيذ	  

حوائط	باخلشب	،	طاوالت	وكراسي	.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
التعرف	على	أنواع	األخشاب	سواء	كانت	طبيعية	أو	صناعية	.. 2
وطريقة	. 3 النجارة	 فى	 املستخدمة	 اليدوية	 العدد	 أنواع	 على	 التعرف	

صيانتها	ووسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
على	. 4 والتصفية	 واملسح	 والضبط	 النشر	 عمليات	 على	 التدريب	

األخشاب.
والتدريب	. 5 	) اللسان	 	، النقر	 	، )اخلدش	 التعاشيق	 أنواع	 لبعض	 شرح	

على	تنفيذها	.
شرح	لبعض	أنواع	اللحامات	والتدريب	على	تنفيذها	.. 6
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	قفص	للطيور	.. 7
تنفيذ	طاولة	الشاي.. 8
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الربنامج 004 زراعة ورعاية الحدائق املنزلية
)م 1( م.الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
يغرس	•  أن	 شأنه	 من	 مبا	 الزينة	 ونباتات	 الزهور	 زراعة	 على	 التدريب	  

البيئة	 على	 واإلشراق	 البهجة	 إضفاء	 بجانب	 	، وتذوقه	 اجلمال	 حب	
املنزلية	.

 التدريب	على	زراعة	بعض	احملاصيل	الغذائية	فى	حديقة	املنزل	مبا	• 
يسهم	فى	توفير	جوانب	من	األمن	الغذائي	للوطن	-	واملواطن	.

 تنمية	هذه	الهواية	التي	من	شأنها	أن	تربط	اإلنسان	ببيئته	وتدفعه	• 
الستغاللها	واحملافظة	عليها	على	النحو	األمثل	.

احملتوى العلمي :
أهمية	احلدائق	وتخطيطها	.. 1
التدريب	على	زراعة	الزهور	ونباتات	الزينة	،	واحملاصيل	الغذائية	فى	. 2

حديقة	املنزل	.
طرق	قطف	األزهار	والعناية	بها	.. 3
التعرف	على	احملاصيل	الشتوية	والصيفية	.. 4
فكرة	عامة	عن	النباتات	الداخلية	،	والنباتات	اخلارجية	.. 5
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 005 زراعة ورعاية الحدائق املنزلية
) م 2(- م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
يغرس	•  أن	 شأنه	 من	 مبا	 الزينة	 ونباتات	 الزهور	 زراعة	 على	 التدريب	  

البيئة	 على	 واإلشراق	 البهجة	 إضفاء	 بجانب	 	، وتذوقه	 اجلمال	 حب	
املنزلية	.

 التدريب	على	زراعة	بعض	احملاصيل	الغذائية	فى	حديقة	املنزل	مبا	• 
يسهم	فى	توفير	جوانب	من	األمن	الغذائي	للوطن	-	واملواطن	.

 تنمية	هذه	الهواية	التي	من	شأنها	أن	تربط	اإلنسان	ببيئته	وتدفعه	• 
الستغاللها	واحملافظة	عليها	على	النحو	األمثل	.

احملتوى العلمي :
أهمية	احلدائق	وتخطيطها	.. 1
التدريب	على	زراعة	الزهور	ونباتات	الزينة	،	واحملاصيل	الغذائية	فى	. 2

حديقة	املنزل	.
طرق	قطف	األزهار	والعناية	بها	.. 3
التعرف	على	احملاصيل	الشتوية	والصيفية	.. 4
فكرة	عامة	عن	النباتات	الداخلية	،	والنباتات	اخلارجية	.. 5
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 006 اللياقة البدنية
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
واجلهاز	•  الدوري	 اجلهاز	 مثل	 احليوية	 اجلسم	 أجهزة	 أداء	 حتسني	  

التنفسي	واجلهاز	العضلى	.
 احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.• 
ممارسة	•  من	 الناجتة	 اخلاطئة	 األوضاع	 بتحسني	 القوام	 إصالح	  

األعمال	املهنية	.

احملتوى العلمي :
تدريبات	تهيئة	عامة	جلميع	أجزاء	اجلسم	.. 1
تدريبات	حرة	لتنمية	التحمل	العضلى	والتنفسي	.. 2
تدريبات	باستخدام	أدوات	متنوعة	.. 3
تدريبات	لتنمية	الرشاقة	.. 4
تدريبات	لتنمية	السرعة	بأنواعها	.. 5
معلومات	عن	التغذية	السليمة	.. 6
معلومات	عن	كيفية	احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.. 7
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 007 فن الرسم
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
الطبيعة	•  من	 الرسم	 وكيفية	 التصميم	 أسس	 الهواه	 الدارسني	 تعليم	  

الصامتة	والنماذج	احلية	واملناظر	والعناصر	الطبيعية	وكيفية	إنشاء	
اللوحات	اجليدة	باخلامات	املختلفة.

احملتوى العلمي :
دروس	أساسية	فى	أسس	التصميم	والتكوين	أسود	وأبيض	وملون	.. 1
رسم	العناصر	الطبيعية	البسيطة	)أوراق	الشجر	،	الزهور	...إلخ	(	.. 2
رسوم	الطبيعة	الصامته	)كالقوارير	واملواد	واألشياء	اجلامدة	(.. 3
رسوم	لنماذج	من	الطبيعة	احلية	.. 4
إنشاء	لوحات	مستقلة	بالطالب	من	خالل	املعرفة	.. 5
التدريب	سواء	باألبيض	واألسود	أو	باأللوان.. 6
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 008 تصفيف الشعر والعناية بالبشرة  
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	املهارات	اخلاصة	بتصفيف	الشعر	والعناية	بالبشرة.• 

احملتوى العلمي :
تقنيات	تصفيف	الشعر	واألدوات	واخلامات	واألجهزة	املستخدمة	فى	. 1

ذلك	.
التدريب	العملي	فى	تصفيف	الشعر	والعمليات	الكيميائية	للشعر	.. 2
التجميل	املتكامل	.. 3
أنواع	البشرة	)دهنية	-	عادية	-	جافة(	وطرق	العناية	بكل	أنواع	البشرة.. 4
تطبيقات	عملية	.. 5
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 009 الخياطة والتفصيل
)املستوى األول ( م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	التفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	والقياس	.. 1
عمل	العالمات	واإلرشادات	.. 2
اختيار	املوديل	-	عمل	األورنيك	األساسي	للتنورة	.. 3
التعرف	على	عمل	موديالت	متعددة	للتنورة	.. 4
مالبس	األطفال	-	التعرف	على	جدول	متوسط	مقاسات	األطفال	.. 5
عمل	باترون	الطفل	-	عمل	باترون	كم	طويل	.. 6
قص	فستان	الطفل	وأخذ	العالمات	.. 7
تركيب	أجزاء	الفستان	وخياطته	.. 8
تركيب	الكم	وإنهاء	فستان	الطفلة	أو	ثوب	الطفل	.. 9
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 010 الطهي وفنونه
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 معرفة	العناصر	األساسية	للطبخ	واملطبخ	.• 
 معرفة	العناصر	الغذائية	األساسية	.• 
 التعرف	على	بعض	األطباق	الشهية	املتنوعة	.• 

احملتوى العلمي :
اخلضروات	بأنواعها	.. 1
السلطات	.. 2
الفطائر	.. 3
العجائن	.. 4
احللويات	الشرقية	.. 5
اللحوم	.. 6
املثلجات	.. 7
باإلضافة	إلى	كل	ما	تطلبه	الدارسات	من	أصناف	أخرى	متنوعة	.. 8
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 011 التطريز اليدوى والرتيكو
) م 1(- م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 اإلملام	مبهارات	التطريز	اليدوي	والتريكو	كهواية	أو	كحرفة	للتنمية	• 

الذاتية	.

احملتوى العلمي :
فكرة	عامة	عن	اخلامات	واألدوات	املستخدمة	فى	التطريز	.. 1
فكرة	عامة	عن	فنون	التطريز	واستخدامها	فى	تزيني	املالبس	واملنزل.. 2
تدريب	الدارسات	على	بعض	غرز	التطريز	املختلفة	.. 3
التدريب	على	تطريز	على	املاكينة	.. 4
املنزل	. 5 لتزيني	 قطعة	 أو	 مكمالتها	 أو	 املالبس	 من	 قطعة	 تطريز	

باستخدام	غرز	التطريز	املختلفة	.
6 .	- )الصوف	 التريكو	 صناعة	 فى	 املستعملة	 اخلامات	 على	 التعرف	

القطن	-	احلرير(.
الطريقة	الصحيحة	ملسك	اإلبر	والتمرين	على	عمل	اآلتي	:-. 7

 البداية• 
 الغرزة	البسيطة	.• 
 أنواع	البليسية• 
 الغرز	الزخرفية	املختلفة	.• 

عمل	احلردات	املختلفة	والفتحات	)التنقيص	-	التزويد	-	العراوي	-	. 8
اجليوب	(	وطريقة	قفل	الشغل	فى	النهاية	.

تنفيذ	قطعة	مناسبة	حسب	رغبة	الدارسة	.. 9
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 012 تشكيل الخشب
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
عمل	•  وكذلك	 املنزل	 فى	 منها	 يستفاد	 مختلفة	 فنية	 أشياء	 ابتكار	  

التفريغ	 بطريقة	 أو	 اخلشب	 على	 احلرق	 طريق	 عن	 زخرفية	 لوحات	
وكذلك	التطعيم	بأنواع	األخشاب	املختلفة	.

احملتوى العلمي :
فن	احلرق	على	اخلشب	.. 1
التفريغ	على	اخلشب	.. 2
التطعيم	بأنواع	األخشاب	املختلفة	.. 3
عمل	لوحات	زخرفية	)آيات	قرآنية	وتصميمات	مختلفة	من	النباتات	. 4

والطيور	.....(
)حامل	. 5 مختلفة	 فنية	 أشياء	 لعمل	 والتفريغ	 احلرق	 فن	 استخدام	

تليفون	-	حامل	مصحف	-	علب	كلينكس	(.
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

الربنامج 013 طباعة الكمبيوتر
) عربي - إنجليزي( - م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
الكمبيوتر	•  على	 واإلجنليزية	 العربية	 الطباعة	 الدارسني	 تعليم	  

بطريقة	اللمس	.
 إكساب	الدارسني	املهارة	والسرعة	باستخدام	لوحة	مفاتيح	الكمبيوتر.• 

احملتوى العلمي :
طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	الصحية	مثل	:-. 1

 البصر	.• 
 اجللسة	املعتدلة	.• 
 طريقة	ضرب	مفاتيح	احلروف	.• 
 طريقة	ضرب	مسطرة	املسافات	.• 

تدريب	وإرشادات	على	:. 2
 صف	االرتكاز	والصفوف	التالية	.• 
 استخدام	مفتاح	املسطرة	العلوية	.• 
 السرعة	والدقة.• 
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املجال الدراسي 011 مجال الفئات اخلاصة وزارة الصحة - م. الطب النفسي واإلدمان

300

الربنامج 014 فن صناعة السرياميك البارد
م. الطب النفسي واإلدمان

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	اليدوية	الدقيقة	.• 
 بث	الثقة	يف	نفس	الدارس	عن	طريق	تنمية	قدرته	على	اإلنتاج	احلر.• 
 متكني	الدارس	من	االبتكار	واإلبداع	الفني	بعد	نهاية	الدورة	.• 
 تشجيع	الدارس	لالشتراك	فى	املعارض	الفنية	لعرض	إنتاجه	.• 
 اكتساب	عالقات	اجتماعية	جديدة	من	خالل	املجموعة	فى	الدورة	.• 

احملتوى العلمي :
دورة	متخصصه	لفن	السيراميك	البارد	.. 1
مثل	. 2 املنزل	 داخل	 تستخدم	 السيراميك	 من	 مجسمات	 عمل	 طريقة	

املزهريات	-	الطفايات.
علبة	الكلينيكس	بسالل	إكسسوارات	منزلية	.. 3
الشمعدانات	وغيرها	.. 4



مجال الفئات الخاصة – و. الشئون
إدارة رعاية األحداث



املجال الدراسي 012 مجال الفئات اخلاصة - وزارة الشئون - إدارة رعاية األحداث

12مجال الفئات الخاصة – و. الشئون
إدارة رعاية األحداث

تتعاون	الهيئة	مع	وزارة	الشئــون	االجتماعية	والعمل	،	ممثلة	بإدارة	رعاية	
تأهيلية	 برامج	 تقدمي	 فى	 املجتمع	 خدمة	 أنشطة	 لدعم	 وذلك	 األحداث	
رعاية	 لنزالء	 تقدم	 التي	 البرامج	 ضمنها	 من	 والتي	 اخلاصة	 للفئات	
األحداث	مثل	:	ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	،	احلاسب	اآللي	،	التمديدات	

الكهربائية	،	الرسم	الزخريف	،	السباحة	،	اللياقة	البدنية	.	

012	مجال	الفئات	اخلاصة	–	و.	الشئون	:
الرسم	الزخريف	على	املواد. 1
اخلراطة	)املستوى	األول	(. 2
اخلراطة	)املستوى	الثاني	(. 3
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	األول(. 4
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثاني(. 5
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثالث(. 6
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الرابع(. 7
اخلط	العربي	)املستوى	األول	(. 8
التمديدات	الكهربائية	)املستوى	األول	(. 9

التمديدات	الكهربائية	)املستوى	الثاني	(. 10
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	األول	(. 11
الرسم	على	النحاس. 12
اللياقة	البدنية. 13
سباحة. 14
مهارات	فن	الذات. 15
الدورة	الشاملة	للحاسوب. 16
النجارة	املنزلية	)املستوى	األول(	. 17
النجارة	املنزلية	)املستوى	الثاني	(. 18
فن	الرسم. 19
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املجال الدراسي 012 مجال الفئات اخلاصة - وزارة الشئون - إدارة رعاية األحداث

الربنامج 001 الرسم الزخريف على املواد
- إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	للدارسني	فى	مجال	الرسم	على	املواد	املختلفة.• 
 االستفادة	من	املواد	األولية	املتوفرة	فى	البيئة	احمللية	واألسواق	لعمل	• 

أشكال	جميلة	بجهد	بسيط	وبأقل	التكاليف	.

احملتوى العلمي :
واملرايا	. 1 الزجاج	 مثل	 الرسم	 عليها	 يصلح	 التي	 املواد	 عن	 عامة	 فكرة	

واخلشب	والفخار	.
الرسم	على	الزجاج	.. 2
الرسم	على	الفخار	.. 3
الرسم	على	اخلشب	.. 4
الرسم	على	الصخر	.. 5
عمل	قطعة	فنية	باستخدام	املواد	املختلفة	.. 6
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املجال الدراسي 012 مجال الفئات اخلاصة - وزارة الشئون - إدارة رعاية األحداث

الربنامج 002 الخراطة - ) املستوى األول (
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
-	اإلملام	مبعرفة	بعض	عمليات	اخلراطة	واملخارط	املستخدمة	فى	الورش	
من	 القطع	 وأدوات	 القياس	 أدوات	 استخدام	 وكذلك	 	، والصناعية	 املنزلية	

خالل	العمليات	اآلتية.

احملتوى العلمي :
أوال:	املعارف	:

خراطة	سطحية	جانبية	)استعمال	أوجه	(	.. 1
خراطة	سطحية	اسطوانية	)أقطار	مختلفة	(.. 2
خراطة	سطحية	اسطوانية	مسلوبة	بواسطة	الرأسمه	.. 3
عمل	القالووظ	املثلث	اخلارجي	.. 4
املواصفات	اخلاصة	باملخرطة	املركزية	املستخدمة	.. 5
عمل	الثقوب	على	املخرطة	)القطع	وطرق	تالفيها	(.. 6
التعرف	على	قوالب	تشكيل	الوحدات	الزخرفية	.. 7
التعرف	على	تشكيل	املعدن	بالتسخني	والطرق	.. 8
التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	بلحام	الغاز	.. 9

ثانيا	:	املهارات	:
القدرة	على	تشغيل	وحدة	حلام	أكسي	استلني	بكفاءة	وأمان	.. 1
القدرة	على	ضبط	نوع	اللهب	املطلوب	.. 2
التمكن	من	عمل	خطوط	حلام	للصلب	الكربوني	.. 3
التمكن	من	حلام	بعض	الوصالت	شائعة	االستعمال	.. 4
بعض	. 5 تنفيذ	 فى	 مساعد	 كعامل	 القطع	 بورى	 استعمال	 إمكانية	

املشغوالت	.
إمكانية	عمل	بعض	مناذج	الوحدات	الزخرفية	على	البارد	والساخن.. 6
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الربنامج 003 الخراطة - ) املستوى الثاني(
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
األبعاد	•  قياس	 فى	 واإلتقان	 الدقة	 مع	 املهارات	 بعض	 الدارس	 إكساب	  

عدد	 وكذلك	استخدام	 متر	(	 باستخدام	أجهزة	قياس	دقيقة	)ميكرو	
قطع	مختلفة	.

احملتوى العلمي :
خراطة	سطحية	جانبية	)استعدال	أوجه	(.. 1
خراطة	سطحية	اسطوانية	)أقطار	مختلفة(.. 2
خراطة	سطحية	اسطوانية	مسلوبه	بواسطة	الرأسمة	.. 3
عمل	القالووظ	املثلث	اخلارجي	.. 4
اخلراطة	الداخلية	بأنواعها	:. 5

 القالووظ	املثلث	الداخلي	.• 
 استخدام	جهاز	السلبة	فى	عمل	املسلوب	.• 
 عمليات	التحزيز	أو	اخللخلة.• 
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الربنامج 004 ميكانيكا وكهرباء السيارات- 
املستوى األول-إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تعرف	الدارسني	باحتياطات	األمن	فى	ورش	السيارات	والعدد	وأجهزة	• 

القياس	واملعدات	املستخدمة	بها	.
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	األساسية	لفهم	أنواع	احملركات	ودرواتها	• 

وتركيب	كل	منها	وكيفية	عمله	.
 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 

رأس	احملرك	وحشواته	ودوراته	املختلفة	)تبريد	-	تزييت	-	إشعال	(.

احملتوى العلمي :
متطلبات	ورش	السيارات:	األمن	والسالمة	-	العدد	واألجهزة	-	املعدات.. 1
احملرك	:	تصنيفه	-دورة	التشغيل	-	األجزاء	-	املواصفات	.. 2
دورات	احملرك	:	وقود	-	إشعال	تزييت	-	تبريده	.. 3
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الربنامج 005 ميكانيكا وكهرباءالسيارات-
املستوى الثاني -إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

واختبارات	 احلقن(	 ونظم	 )املكربنات	 املختلفة	 البنزين	 تغذية	 نظم	
احملرك	وتصفيته	ونظم	الفرامل	.

وصيانة	•  لفحص	 الالزمة	 األساسية	 القدرات	 الدارسني	 إكساب	  
	) احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 بالبنزين	 املختلفة	 التغذية	 نظم	 وإصالح	
ونظم	الفرامل	وبدء	احلركة	وإجراء	اختبارات	احملرك	وضبط	جودته	

»تصفية«	.

احملتوى العلمي :
املكربن:	أنواعه	-	أنظمة	كل	نوع-	املتاعب	-	اإلصالح	.. 1
حقن	البنزين	:	نظم	احلقن	املختلفة	-	حماية	نظم	احلقن	-	الصيانة.. 2
اختبارات	احملرك	:	االنضغاط	-	التسرب	-	التخلخل	-	ضغط	الزيت.. 3
التصفية	:	التصفية	األساسية	-	التصفية	العامة	.. 4
5 .	- املتاعب	 	- املؤازرة	 وحدة	 	- الصمامات	 	- الفرامل	 نظم	 	: الفرامل	

الصيانة.
بدء	. 6 مفاتيح	 	- التعشيق	 مجموعة	 احلركة-	 مبدىء	 	: احلركة	 بدء	

احلركة	-	املتاعب.
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الربنامج 006 ميكانيكا وكهرباء السيارات
املستوى الثالث-إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

وأعطال	القوابض	وصناديق	التروس	اليدوية	والذاتية	وكيفية	إجراء	
عمرات	احملرك	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
عمرة	 إجراء	 وكيفية	 والذاتية	 اليدوية	 التروس	 وصناديق	 القوابض	

احملرك.

احملتوى العلمي :
املتاعب	. 1 	- اخللوص	 ضبط	 التشغيل-	 آلية	 	- التركيب	 	: القابض	

وأسبابها.
املتاعب	. 2 	- التعشيق	 دائمة	 	- املنزلقة	 	: اليدوية	 التروس	 صناديق	

وأسبابها.
صندوق	التروس	اآللي	:	محول	العزم	-	التركيب	ونقل	احلركة	-	دائرة	. 3

التحكم	-	الفحص	.
عمرة	احملرك	:	األنواع	-	إجراء	عمرة	كاملة	حملرك	-	عمليات	الضبط	. 4

النهائي.
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الربنامج 007 ميكانيكا وكهرباء السيارات
املستوى الرابع-إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
وطريقة	•  وتركيب	 أنواع	 حول	 الكافية	 باملعلومات	 الدارسني	 تزويد	  

عمل	أعمدة	اإلدارة	ووصالتها	واإلدارة	النهائية	واملفرق	ونظم	التعليق	
والتوجيه	وأجهزة	البيان	ودائرة	الشحن	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
التعليق	 ونظم	 واملفرق	 	، النهائية	 واإلدارة	 	، ووصالتها	 اإلدارة	 أعمدة	

والتوجيه،	وأجهزة	البيان	،	ودائرة	الشحن	.

احملتوى العلمي :
أعمدة	اإلدارة	والوصالت	:	خطوط	النقل	-	أعمدة	اإلدارة	-	الوصالت	. 1

اجلامعية	-	الصيانة	.
اإلدارة	النهائية	واحملور	اخللفي	:	التروس	املتعامدة	-	املفرق	-	محاور	. 2

-	اإلدارة	-	الصيانة	.
التعليق	. 3 	- األمامي	 التعليق	 	- -الروادع	 النوابض	 	: التعليق	 نظام	

اخللفي	-	الصيانة.
التوجيه	:	نظام	التوجيه	اليدوي	-	التوجيه	املؤازر	مضخة	التوجيه	-	. 4

املتاعب	والصيانة	.
العجالت	واإلطارات	:	اإلطارات	وخدمتها	.. 5

	دائرة	الشحن	:	املولد	-	منظم	اجلهد	-	فحص	دائرة	الشحن	املتاعب	.		

والصيانة	.
أجهزة	البيان	والتحذير	:	مقياس	الوقود	-	درجة	احلرارة	ضغط	الزيت	. 7

-	تيار	الشحن	.
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الربنامج 008 الخط العربي - ) املستوى األول(
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تعريف	اخلط	العربي	باعتبارة	علم	وفن	.• 
احلضارة	•  فى	 ودورة	 العربي	 اخلط	 جماليات	 ومبادىء	 أسس	 تعليم	  

العربية	اإلسالمية.
والنسخ	•  الرقعة	 	: خطي	 ودراسة	 لكتاباتهم	 الدارسني	 أداء	 حتسني	  

وإتقان	الدارسني	كتابة	اخلط	العربي	.
 العمل	على	محو	األمية	فيما	يتعلق	باخلط	العربي	.• 

احملتوى العلمي :
أهمية	اخلط	العربي	وإبداعاته	.. 1
تطور	اخلط	العربي	.. 2
أنواع	)أشكال	(	اخلط	العربي	.. 3
دراسة	خطي	الرقعة	والنسخ	.. 4
اخلط	العربي	وفن	العمارات	العربية	اإلسالمية	.. 5
أثر	القرآن	الكرمي	فى	تطور	الكتابة	العربية	واخلط	العربي	.. 6
اخلط	. 7 ومبادىء	 ألسس	 وفقا	 األبجدية	 األحرف	 كتابة	 كيفية	 تعليم	

العربي	.
تعليم	كيفية	وصل	األحرف	ببعضها	لتكوين	الكلمات	واجلمل	.. 8
تدريب	عملي	فى	كتابة	اخلط	العربي	واملساعدة	على	انتشاره	.. 9

التدريب	على	أنواع	اخلطوط	التالية	:. 10
 اخلط	العربي	الرقعة• 
 اخلط	العربي	النسخ• 
 اخلط	العربي	الديواني	.• 
 اخلط	العربي	الفارسي	.• 
 اخلط	العربي	الثلث	.• 
 اخلط	العربي	الكويف	.• 
 اخلط	العربي	اجللي	ديواني.• 
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الربنامج 009 التمديدات الكهربائية
)املستوى األول (- إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	الالزمة	لتوصيل	الدوائر	الكهربائية	• 

التمديدات	 تنفيذ	 من	 للتمكن	 املختلفة	 بأنواعها	 الوجه	 أحادية	
الكهربائية	لشقة	كاملة	واكتشاف	األعطال	وإصالحها	.

احملتوى العلمي :
عناصر	الدائرة	الكهربائية	.. 1
اخلامات	املستخدمة	فى	التمديدات	املنزلية	.. 2
العدد	املستخدمة	فى	التمديدات	الكهربائية	وطرق	استخدامها	.. 3
األمن	والسالمة	.. 4
بعض	الدوائر	الكهربائية	املطبقة	فى	املنازل:-. 5

 دائرة	مصباح	مع	مفتاح	طريق	واحد	.• 
 دائرة	ثالثة	مصابيح	مع	مفتاح	بثالث	كبسات	.• 
 دائرة	سلم	من	طابقني	أو	ثالث	طوابق	.• 
 دائرة	توصيل	مصباح	فلورسنت	.• 
 دائرة	جرس	مع	محول	خفض	.• 
 دائرة	توصيل	البالك	.• 

لوحة	التوزيع	ومشتمالتها	وكيفية	تركيبها	.. 6
أجهزة	احلماية	من	قواطع	أتوماتيكية	أو	مصهرات	.. 7
تنفيذ	التمديدات	الكهربائية	لشقة	محتوياتها	عن	طريق	مخطط	.. 8
األعطال	وكيفية	اكتشافها	وإصالحها	.. 9
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الربنامج 010 التمديدات الكهربائية
) املستوى الثاني( -إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 إكساب	الدارس	املعارف	واملهارات	اخلاصة	بالتيار	املتردد	ثالثي	األوجه.• 

احملتوى العلمي :
اخلط	. 1 جهد	 وتوضيح	 متديدها	 وطريقة	 فاز	 	3 الكابالت	 عن	 فكرة	

الوجه.
قواعد	التمديدات	الكهربائية	لوزارة	الكهرباء	.. 2
لوحة	التوزيع	الكهربائية	،	توصيفها	ورسم	تخطيطى	لها	.. 3
القاطع	اآللي	الكبير	وتوصيفه	من	حيث	احلمل	.. 4
لوحة	. 5 لكل	 املناسبة	 	MCCB واختيار	 رئيسة	 توزيع	 لوحة	 اختيار	

توزيع	فرعية.
الكوابل	:	أنواعها	-	طريقة	توصيلها	.. 6
مع	. 7 الالزمة	 اجلداول	 وعمل	 فارغ	 معمارى	 رسم	 على	 النقاط	 وضع	

حساب	األحمال.
مشروع	لوحة	3	فاز	لدوائر	فرعية	مختلفة	.. 8
مشروع	جماعي	لدوائرمختلفة	وحتديد	املسارات	مع	مراعاة	األسالك	. 9

املناسبة.
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الربنامج 011 الخياطة والتفصيل 
)املستوى األول( - إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	التفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	والقياس	.. 1
عمل	العالمات	واإلرشادات	.. 2
اختيار	املوديل	-	عمل	األورنيك	األساسي	للتنورة	.. 3
التعرف	على	عمل	موديالت	متعددة	للتنورة	.. 4
مالبس	األطفال	-	التعرف	على	جدول	متوسط	مقاسات	األطفال	.. 5
عمل	باترون	الطفل	-	عمل	باترون	كم	طويل	.. 6
قص	فستان	الطفل	وأخذ	العالمات	.. 7
تركيب	أجزاء	الفستان	وخياطته	.. 8
تركيب	الكم	وإنهاء	فستان	الطفل	.. 9
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الربنامج 012 الرسم على النحاس
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تنمية	املهارات	الفنية	للدارسني	فى	مجال	الرسم	على	املواد	املختلفة.• 
 االستفادة	من	املواد	األولية	املتوفرة	فى	البيئة	احمللية	واألسواق	لعمل	• 

أشكال	جميلة	بجهد	بسيط	وبأقل	التكاليف	.

احملتوى العلمي :
التحوير	. 1 بواسطة	 فنيا	 والعناصر	 لألشكال	 اجلمالية	 القيم	 توظيف	

واحلذف	واإلضافة.
وتنظيمها	. 2 السابقة	 األسس	 على	 قائمة	 زخرفية	 تصميمات	 ابتكار	

بطرق	مبسطة	.
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الربنامج 013 اللياقة البدنية
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
واجلهاز	•  الدوري	 اجلهاز	 مثل	 احليوية	 اجلسم	 أجهزة	 أداء	 حتسني	  

التنفسي	واجلهاز	العضلى	.
 احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.• 
ممارسة	•  من	 الناجتة	 اخلاطئة	 األوضاع	 بتحسني	 القوام	 إصالح	  

األعمال	املهنية	.

احملتوى العلمي :
تدريبات	تهيئة	عامة	جلميع	أجزاء	اجلسم	.. 1
تدريبات	حرة	لتنمية	التحمل	العضلى	والتنفسي	.. 2
تدريبات	باستخدام	أدوات	متنوعة	.. 3
تدريبات	لتنمية	الرشاقة	.. 4
تدريبات	لتنمية	السرعة	بأنواعها	.. 5
معلومات	عن	التغذية	السليمة	.. 6
معلومات	عن	كيفية	احملافظة	على	الوزن	املناسب	للجسم	.. 7
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الربنامج 014 سباحة - إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تطوير	األداء	املهارى	لطرق	السباحة	املختلفة	،	االتزان	فى	املاء	.• 
 تعليم	االسترخاء وتعليم	التوقيت	السليم	واإليقاع	.• 
 تنمية	النواحي	املعرفية	بأساسيات	السباحة	.• 
 القضاء	على	رهبه	نزول	حمام	السباحة	والتهيئة	البدنية	والنفسية	• 

فى	السباحة	.

احملتوى العلمي :
التمهيد	باملهارات	األساسية	فى	السباحة	.. 1
تطوير	وحتسني	األداء	الفني	لسباحة	)الزحف	على	البطن	،	احلرة	،	. 2

الظهر	،	الصدر	...(	.
تعليم	سباحة	الفراشة	)الدولفني	(.. 3
تطوير	وحتسني	وتصحيح	األخطاء	فى	سباحة	الصدر	.. 4
مبادىء	الغطس	.. 5
التعود	على	املاء	والتحكم	فى	التنفس	وفتح	العينني	.. 6
تعليم	السباحة	احلرة	)الزحف	على	البطن	،	الظهر	(	.. 7
تدريب	وضع	اجلسم	ملبادىء	الغطس	.. 8
تعليم	التوافق	والتوازن	على	ارتفاع	1	متر.. 9
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الربنامج 015 مهارات فن الذات
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 تعريف	املشاركني	على	مهارات	تطوير	الذات	وكيفية	تفعيل	القدرات	• 

الشخصية	والتوازن	فى	احلياة	وكتابة	اخلطط	التشغيلية.
 تنمية	مهارات	التفكير	العليا	لدى	املشاركني	.• 
 إدراك	أهمية	تطوير	وتفعيل	الذات	فى	النجاح	الشخصي	.• 

احملتوى العلمي :
بتطوير	. 1 التعلم	 مفهوم	 عالقة	 	، التعلم	 تتعلم)مفهموم	 كيف	 تعلم	

الذات،	مراحل	التعلم(.
مفهوم	الذات	)ما	املقصود	مبفهوم	الذات	،	كيف	ندرك	ونتعرف	على	. 2

ذواتنا	،	ما	املقصود	مبفهوم	إدارة	وتطوير	وتفعيل	الذات(	.
مهارات	التخطيط	)منوذج	حتويل	األفكار	إلى	مشاريع	عمل	(.. 3
السعادة	. 4 عجلية	 منوذج	 	، والرغبات	 االحتياجات	 )منوذج	 التوازن	 فن	

وترتيب	سلم	القيم	،	ترتيب	وإدارة	األولويات(.
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الربنامج 016 الدورة الشاملة للحاسوب
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 التعرف	على	املفاهيم	األساسية	لتقنية	املعلومات	.• 
 املعرفة	التامة	باملصطلحات	احلاسوبية	املختلفة	.• 
 فهم	استخدام	املهام	األساسية	للحاسوب	.• 
 التعرف	على	الكيان	املادى	)كل	قطعة	مادية	محسوسة	فى	اجلهاز(.• 
 التعرف	على	الكيان	البرمجى	)نظم	التشغيل	والتطبيقات(.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	مفهوم	تكنولوجيا	املعلومات	.. 1
التعرف	على	مكونات	احلاسوب	املادية	.. 2
التعرف	على	أنواع	البرامج	)نظم	التشغيل	،	برامج	تطبيقية	(	.. 3
4 .	lan-wan	املعلومات	شبكة	مفهوم	على	التعرف
التعرف	على	الشبكات	الهاتفية	وعالم	احلاسوب	.. 5
التعرف	على	مفهوم	االنترنت	.. 6
أهمية	احلاسوب	فى	حياتنا	اليومية	.. 7
تكنولوجيا	املعلومات	واملجتمع	.. 8
حقوق	النسخ	بالنسبة	للبرامج	)التعرف	على	مفهوم	اجلانب	اآلمني	. 9

فيها(.
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الربنامج 017 النجارة املنزلية
)املستوى األول( -إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اخلاصة	بالنجارة	:• 
تصليح	أى	قطعة	أثاث	منزلي	مصنوعة	من	اخلشب	.. 1
التمييز	بني	أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	األثاث	.. 2
تلبيس	. 3 	، خشبية	 وأقفاص	 مظالت	 	: مثل	 األعمال	 بعض	 تنفيذ	

حوائط	باخلشب	،	طاوالت	وكراسي	.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
التعرف	على	أنواع	األخشاب	سواء	كانت	طبيعية	أو	صناعية	.. 2
وطريقة	. 3 النجارة	 فى	 املستخدمة	 اليدوية	 العدد	 أنواع	 على	 التعرف	

صيانتها	ووسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
على	. 4 والتصفية	 واملسح	 والضبط	 النشر	 عمليات	 على	 التدريب	

األخشاب.
والتدريب	. 5 	) اللسان	 	، النقر	 	، )اخلدش	 التعاشيق	 أنواع	 لبعض	 شرح	

على	تنفيذها	.
شرح	لبعض	أنواع	اللحامات	والتدريب	على	تنفيذها	.. 6
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	قفص	الطيور	.. 7
تنفيذ	طاولة	الشاى.. 8
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الربنامج 018 النجارة املنزلية املستوى الثاني
إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
طريق	•  عن	 النجارة	 فى	 األساسية	 املهارات	 بعض	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

استخدام	العدد	الكهربائية	لعمل	اآلتي	:-
تصليح	أي	قطعة	أثاث	باستخدام	العدد	الكهربائية	.. 1
2 .	، مالبس	 خزانة	 	: مثل	 باألثاث	 املتعلقة	 األعمال	 من	 عدد	 تنفيذ	

سرير،	مكتبة	،	علبه	أدراج	.
األثاث	. 3 قطع	 وتصميم	 	، وتفصيل	 	، تخطيط	 كيفية	 على	 التعرف	

املطلوب	تنفيذها.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
االستخدام	. 2 وطريقة	 الكهربائية	 العدد	 أنواع	 بعض	 على	 التعريف	

الصحيح	لها	من	شرح	لوسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
التدريب	على	تركيب	املجابد	)قطع	التثبيت	البالستيك	(	.. 3
التدريب	على	تركيب	املفصالت	احلفرة	ألبواب	اخلزانات	.. 4
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	خزانة	ذات	أربعة	أبواب	.. 5
تنفيذ	علبه	أدراج	مع	مراعاة	تركيب	القطع	املعدنية	لكل	درج	.. 6
شرح	ألفضل	أنواع	األخشاب	لالستخدامات	املختلفة	.. 7
التدريب	على	عمل	جداول	حصر	للقطع	املطلوبة	للتفصيل	.. 8
التدريب	على	كيفية	تخطيط	وتفصيل	القطع	املطلوبة	لألثاث	.. 9
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الربنامج 019 فن الرسم - إدارة رعاية األحداث

الهدف العام:
الطبيعة	•  من	 الرسم	 وكيفية	 التصميم	 أسس	 الهواه	 الدارسني	 تعليم	  

الصامتة	والنماذج	احلية	واملناظر	والعناصر	الطبيعية	وكيفية	إنشاء	
اللوحات	اجليدة	باخلامات	املختلفة.

احملتوى العلمي :
دروس	أساسية	فى	أسس	التصميم	والتكوين	أسود	وأبيض	وملون	.. 1
رسم	العناصر	الطبيعية	البسيطة	)أوراق	الشجر	،	الزهور	...إلخ	(	.. 2
رسوم	الطبيعة	الصامته	)كالقوارير	واملواد	واألشياء	اجلامدة	(.. 3
ورسوم	لنماذج	من	الطبيعة	احلية	.. 4
إنشاء	لوحات	مستقله	بالطالب	من	خالل	املعرفة	.. 5
التدريب	سواء	باألبيض	واألسود	أو	باأللوان.. 6
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13مجال الفئات الخاصة – و. األوقاف
مركز الرعاية الالحقة 

بوزارة	 اإلسالمية	 الدارسات	 إدارة	 مع	 والتنسيق	 بالتعاون	 الهيئة	 تشارك	
التي	 للمجموعة	 تدريبية	 برامج	 تقدمي	 فى	 اإلسالمية	 والشئون	 األوقاف	
برامج	 مثل	 	) املخدرات	 من	 والتائبات	 الالحقة	)التائبني	 للرعاية	 تخضع	
والتفصيل		 واخلياطة	 اآللي	 واحلاسب	 البخور	 وخلط	 العطور	 صناعة	

والنجارة	املنزلية	.

013	مجال	الفئات	اخلاصة	–	و.	األوقاف	:
إدارة	وتسويق	املشاريع	الصغيرة.. 1
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	األول	(.. 2
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثاني	(.. 3
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الثالث(.. 4
ميكانيكا	وكهرباء	السيارات	)املستوى	الرابع	(.. 5
اخلياطة	والتفصيل	)املستوى	األول	(.. 6
الفوتوشوب	)املستوى	األول	(.. 7
طباعة	)عربي	وإجنليزي(	بالكمبيوتر.. 8
الرسم	على	الزجاج	)املستوى	األول	(.. 9

صناعة	العطور	وخلط	البخور.. 10
احلدادة	واللحام	)املستوى	األول	(.. 11
النجارة	املنزلية	)املستوى	األول	(.. 12
النجارة	املنزلية	)املستوى	الثاني	(.. 13
احلدادة	واللحام	)املستوى	الثاني	(.. 14
اخلط	العربي	)املستوى	األول	(.. 15
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001 إدارة وتسويق املشاريع الصغرية
مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
 تعريف	الدارسني	مببادىء	اإلدارة	وأساسيات	التسويق	.• 
 تعريف	الدارسني	باجلوانب	املالية	للمشروعات	الصغيرة	.• 
 كيفية	إعداد	خطط	العمل	اإلدارية	والتسويقية	.• 
 كيفية	التقييم	املبدئي	جلدوى	الفرص	واالقتراحات	االستثمارية	.• 

احملتوى العلمي :
أساسيات	اإلدارة	)التخطيط	-	التنظيم	-	التوجيه	-	الرقابة	(.1. 
املفهوم	احلديث	للتسويق	.2. 
خطط	العمل	وطرق	إعدادها	.3. 
خطة	العمل	اإلدارية	.4. 
خطة	العمل	التسويقية	.5. 
التقييم	املبدئي	جلدوى	املشروعات	الصغيرة.6. 
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الربنامج 002 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
املستوى األول-مركزالرعاية الالحقة

الهدف العام:
 تعرف	الدارسني	باحتياطات	األمن	فى	ورش	السيارات	والعدد	وأجهزة	• 

القياس	واملعدات	املستخدمة	بها	.
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	األساسية	لفهم	أنواع	احملركات	ودرواتها	• 

وتركيب	كل	منها	وكيفية	عمله	.
 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 

رأس	احملرك	وحشواته	ودوراته	املختلفة	)تبريد	-	تزييت	-	إشعال	(.

احملتوى العلمي :
متطلبات	ورش	السيارات	األمن	والسالمة	-	العدد	واألجهزة	-	املعدات.1. 
احملرك	:	تصنيفه	-دورة	التشغيل	-	األجزاء	-	املواصفات	.2. 
دورات	احملرك	:	وقود	-	إشعال	تزييت	-	تبريده	.3. 
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الربنامج 003 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
املستوى الثاني- مركزالرعايةالالحقة

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

واختبارات	 احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 املختلفة	 البنزين	 تغذية	 نظم	
احملرك	وتصفيته	ونظم	الفرامل	.

وصيانة	•  لفحص	 الالزمة	 األساسية	 القدرات	 الدارسني	 إكساب	  
	) احلقن	 ونظم	 )املكربنات	 بالبنزين	 املختلفة	 التغذية	 نظم	 وإصالح	
ونظم	الفرامل	وبدء	احلركة	وإجراء	اختبارات	احملرك	وضبط	جودته	

»تصفية«	.

احملتوى العلمي :
املكربن:	أنواعه	-	أنظمة	كل	نوع-	املتاعب	-	اإلصالح	.1. 
حقن	البنزين	:	نظم	احلقن	املختلفة	-	حماية	نظم	احلقن	-	الصيانة.2. 
اختبارات	احملرك	:	اإلنضغاط	-	التسرب	-	التخلخل	-	ضغط	الزيت.3. 
التصفية	:	التصفية	األساسية	-	التصفية	العامة	.4. 
 .5	- املتاعب	 	- املؤازرة	 وحدة	 	- الصمامات	 	- الفرامل	 نظم	 	: الفرامل	

الصيانة.
بدء	6.  مفاتيح	 	- التعشيق	 مجموعة	 احلركة-	 مبدىء	 	: احلركة	 بدء	

احلركة	-	املتاعب.
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الربنامج 004 ميكانيكا وكهرباء السيارات
)املستوىالثالث(-مركز الرعايةالالحقة

الهدف العام:
 تزويد	الدارسني	باملعلومات	الكافيه	حول	أنواع	وتركيب	وطريقة	عمل	• 

وأعطال	القوابض	وصناديق	التروس	اليدوية	والذاتية	وكيفية	إجراء	
عمرات	احملرك	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
عمرة	 إجراء	 وكيفية	 والذاتية	 اليدوية	 التروس	 وصناديق	 القوابض	

احملرك.

احملتوى العلمي :
املتاعب	1.  	- اخللوص	 ضبط	 التشغيل-	 آلية	 	- التركيب	 	: القابض	

وأسبابها.
املتاعب	2.  	- التعشيق	 دائمة	 	- املنزلقة	 	: اليدوية	 التروس	 صناديق	

وأسبابها.
صندوق	التروس	اآللي	:	محول	العزم	-	التركيب	ونقل	احلركة	-	دائرة	3. 

التحكم	-	الفحص	.
عمرة	احملرك	:	األنواع	-	إجراء	عمرة	كاملة	حملرك	-	عمليات	الضبط	4. 

النهائي.
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الربنامج 005 ميكانيكا وكهرباء السيارات 
)املستوىالرابع(-مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
وطريقة	•  وتركيب	 أنواع	 حول	 الكافية	 باملعلومات	 الدارسني	 تزويد	  

عمل	أعمدة	اإلدارة	ووصالتها	واإلدارة	النهائية	واملفرق	ونظم	التعليق	
والتوجيه	وأجهزة	البيان	ودائرة	الشحن	.

 إكساب	الدارسني	القدرات	األساسية	الالزمة	لفحص	وصيانة	وإصالح	• 
التعليق	 ونظم	 واملفرق	 	، النهائية	 واإلدارة	 	، ووصالتها	 اإلدارة	 أعمدة	

والتوجيه	،وأجهزة	البيان	،	ودائرة	الشحن	.

احملتوى العلمي :
أعمدة	اإلدارة	والوصالت	:	خطوط	النقل	-	أعمدة	اإلدارة	-	الوصالت	1. 

اجلامعية	-	الصيانة	.
اإلدارة	النهائية	واحملور	اخللفي	:	التروس	املتعامدة	-	املفرق	-	محاور	2. 

-	اإلدارة	-	الصيانة	.
التعليق	3.  	- األمامي	 التعليق	 	- -الروادع	 النوابض	 	: التعليق	 نظام	

اخللفي	-	الصيانة.
التوجيه	:	نظام	التوجيه	اليدوي	-	التوجيه	املؤازر	مضخة	التوجيه	-	4. 

املتاعب	والصيانة	.
العجالت	واإلطارات	:	اإلطارات	وخدمتها	.5. 
دائرة	الشحن	:	املولد	-	منظم	اجلهد	-	فحص	دائرة	الشحن	املتاعب	6. 

والصيانة	.
أجهزة	البيان	والتحذير	:	مقياس	الوقود	-	درجة	احلرارة	ضغط	الزيت	7. 

-	تيار	الشحن	.
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الربنامج 006 الخياطة والتفصيل
) املستوى األول ( - مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
 إكساب	الدارسات	مهارة	التفصيل	كهواية	أو	كحرفة	.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أدوات	التفصيل	واخلياطة	والقياس	.1. 
عمل	العالمات	واإلرشادات	.2. 
اختيار	املوديل	-	عمل	األورنيك	األساسي	للتنورة	.3. 
التعرف	على	عمل	موديالت	متعددة	للتنورة	.4. 
مالبس	األطفال	-	التعرف	على	جدول	متوسط	مقاسات	األطفال	.5. 
عمل	باترون	الطفل	-	عمل	باترون	كم	طويل	.6. 
قص	فستان	الطفل	وأخذ	العالمات	.7. 
تركيب	أجزاء	الفستان	وخياطته	.8. 
تركيب	الكم	وإنهاء	فستان	الطفلة	أو	بدلة	الطفل	.9. 
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الربنامج 007 الفوتوشوب 
) املستوى األول( - مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
 التعرف	على	إمكانيات	البرنامج	املتعددة	فى	التصميم	.• 
 التعرف	على	طرق	حتسني	الصور	ودمجها	مع	بعضها	البعض	.• 
 تصميم	شعارات	وإعالنات	ورسومات	االنترنت	.• 
 استخدام	الفوتوشوب	فى	عمليات	التصميم	.• 
 استخدام	الفوتوشوب	فى	حتريك	الصور	وإنشاء	لقطات	الفيديو.• 

احملتوى العلمي :
التعرف	على	األدوات	املستخدمة	فى	التحديد	والتحرير	.1. 
التحكم	فى	الظالل	واأللوان	والقنوات	اللونية	.2. 
النصوص	والتأثيرات	على	النصوص	لتصبح	ذات	تكوين	بارز	.3. 
رسومات	االنترنت	وتصميم	واجهة	استخدام	.4. 
األدوات	املتقدمة	مثل	التقطيع	واخلتام	املطاطي	.5. 
الطبقات	ودمجها	والتعامل	معها	.6. 
مشاريع	لعمل	الشعارات	واإلعالنات	.7. 
أهم	مواقع	االنترنت	الشارحة	لبرنامج	الفوتوشوب.8. 
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الربنامج 008 طباعة )عربي وإنجليزي( 
الكمبيوتر-مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
الكمبيوتر	•  على	 واإلجنليزية	 العربية	 الطباعة	 الدارسني	 تعليم	  

بطريقة	اللمس	.
 إكساب	الدارسني	املهارة	والسرعة	باستخدام	لوحة	مفاتيح	الكمبيوتر.• 

احملتوى العلمي :
طريقة	اللمس	وتكوين	العادات	الصحية	مثل	:-1. 

 البصر	.• 
 اجللسة	املعتدلة	.• 
 طريقة	ضرب	مفاتيح	احلروف	.• 
 طريقة	ضرب	مسطرة	املسافات	.• 

تدريب	وإرشادات	على	:2. 
 صف	االرتكاز	والصفوف	التالية	.• 
 استخدام	مفتاح	املسطرة	العلوية	.• 
 السرعة	والدقة.• 
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الربنامج 009 الرسم على الزجاج )املستوى 
األول( -مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
اليدوية	•  األعمال	 خالل	 من	 الدارسة	 لدى	 واملهارات	 اخلبرات	 تنمية	  

لتنفيذ	أشكال	جمالية	ووظيفية	فى	مجال	امللون	املعشق	إلثراء	املنزل	
بلمسة	جمالية	من	صنع	يديها	،	وذلك	الستثمار	وقت	الفراغ	فى	ما	

هو	جميل	ومفيد	.

احملتوى العلمي :
التعرف	على	أسلوب	العمل	بخامة	الزجاج	امللون	واملعشق	.1. 
التعرف	على	الطرق	املتبعة	فى	عمل	األبلكيات	احلائطية	ذات	اإلنارة	2. 

الكهربائية.
تطبيقات	منوعة	إلنتاج	أشكال	ذات	صبغة	جمالية	ونفعية	.3. 
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الربنامج 010 صناعة العطور وخلط البخور
مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	اخلبرة	بالعطور	العربية	.• 
 املساعدة	على	الشراء	والتمييز	بني	األصناف	ومعرفة	أسعارها	.• 
 احلفاظ	على	أحد	مظاهر	التقاليد	العربية	.• 
 املساعدة	على	تركيب	عطور	شخصية	.• 
 احلذر	واالنتباه	من	املواد	املضرة	فى	هذه	املهنة	.• 

احملتوى العلمي :
أنواع	البخور	واألطياب	الشرقية	الطبيعية	.. 1
سبب	ارتفاعها	وأسعارها	.. 2
استخدامات	العطور	والبخور	.. 3
الغش	فى	العطور	والبخور	واألطياب	.. 4
ما	يجب	مراعاته	عند	شراء	األطياب	والبخور	.. 5
درس	عملي	عن	كيفية	صناعة	العطور	واخللطات	.. 6
هل	للعطور	آثار	جانبية	؟. 7
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الربنامج 011 الحدادة واللحام 
) املستوى األول( - مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
الدارس	•  ميول	 استقطاب	 خالل	 من	 املهني	 العمل	 روح	 وإذكاء	 تنمية	  

للبرنامج	وتوجيهها	فى	مسار	االستفادة	من	املهارات	املستهدفة	.
الكهربائي	•  بالقوس	 للحام	 األساسية	 املهارات	 من	 الدارسني	 متكني	  

واألكسي	استلني.
 التعرف	على	إرشادات	األمن	والسالمة	اخلاصة	باللحام	.• 
وكيفية	•  املناسبة	 املعدات	 واختيار	 منزلية	 ورشة	 إنشاء	 على	 القدرة	  

تشغيلها	والتعامل	معها	.
 القدرة	على	حلام	الوصالت	املختلفة	وجتهيز	هذه	الوصالت.• 

احملتوى العلمي :
واإلنشاءات	. 1 اإلنتاج	 عمليات	 فى	 وأهميته	 اللحام	 تخصص	 عن	 نبذة	

امللحومة	.
التعرف	على	األخطار	واإلصابات	املهنية	ومن	ثم	الوقوف	على	إرشادات	. 2

األمن	والسالمة	.
التعرف	على	معدات	حلام	القوس	الكهربائي	وكيفية	تشغيله	واستعمال	. 3

األدوات	املساعدة	ومعدات	األمان	.
التدريب	على	عمل	خط	حلام	جيد،	والتعرف	على	مواصفاته	والشروط	. 4

الواجب	توافرها	للحصول	على	هذا	اخلط	.
بالطرق	. 5 االستخدام	 شائعة	 الوصالت	 مجموعة	 حلام	 على	 التدريب	

الصحيحة	.
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الربنامج 012 النجارة املنزلية
) املستوى األول ( - مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
 أن	يكتسب	املتدرب	بعض	املهارات	اخلاصة	بالنجارة	:• 

تصليح	أى	قطعة	أثاث	منزلي	مصنوعة	من	اخلشب	.. 1
التمييز	بني	أنواع	األخشاب	املستخدمة	فى	صناعة	األثاث.. 2
3 .	، خشبية	 وأقفاص	 مظالت	 	: مثل	 األعمال	 بعض	 تنفيذ	

تلبيس	حوائط	باخلشب	،	طاوالت	وكراسي	.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
التعرف	على	أنواع	األخشاب	سواء	كانت	طبيعية	أو	صناعية	.. 2
وطريقة	. 3 النجارة	 فى	 املستخدمة	 اليدوية	 العدد	 أنواع	 على	 التعرف	

صيانتها	ووسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
على	. 4 والتصفية	 واملسح	 والضبط	 النشر	 عمليات	 على	 التدريب	

األخشاب.
والتدريب	. 5 	) اللسان	 	، النقر	 	، )اخلدش	 التعاشيق	 أنواع	 لبعض	 شرح	

على	تنفيذها	.
شرح	لبعض	أنواع	اللحامات	والتدريب	على	تنفيذها	.. 6
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	قفص	للطيور	.. 7
تنفيذ	طاولة	الشاي.. 8
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الربنامج 013 النجارة املنزلية 
) املستوى الثاني( - مركز الرعاية الالحقة

الهدف العام:
طريق	•  عن	 النجارة	 فى	 األساسية	 املهارات	 بعض	 املتدرب	 يكتسب	 أن	  

استخدام	العدد	الكهربائية	لعمل	اآلتي	:-
تصليح	أي	قطعة	أثاث	باستخدام	العدد	الكهربائية	.. 1
خزانة	. 2 	: مثل	 باألثاث	 املتعلقة	 األعمال	 من	 عدد	 تنفيذ	

مالبس	،	سرير	،	مكتبة	،	علبه	أدراج	.
قطع	. 3 وتصميم	 	، وتفصيل	 	، تخطيط	 كيفية	 على	 التعرف	

األثاث	املطلوب	تنفيذها.

احملتوى العلمي :
التعريف	بأهمية	البرنامج	.. 1
االستخدام	. 2 وطريقة	 الكهربائية	 العدد	 أنواع	 بعض	 على	 التعريف	

الصحيح	لها	من	شرح	لوسائل	األمن	الصناعي	املرتبط	بها	.
التدريب	على	تركيب	املجابد	)قطع	التثبيت	البالستيك	(	.. 3
التدريب	على	تركيب	املفصالت	احلفرة	ألبواب	اخلزانات	.. 4
تنفيذ	مشروع	مشترك	عبارة	عن	خزانة	ذات	أربعة	أبواب	.. 5
تنفيذ	علبه	أدراج	مع	مراعاة	تركيب	القطع	املعدنية	لكل	درج	.. 6
شرح	ألفضل	أنواع	األخشاب	لالستخدامات	املختلفة	.. 7
التدريب	على	عمل	جداول	حصر	للقطع	املطلوبة	للتفصيل	.. 8
التدريب	على	كيفية	تخطيط	وتفصيل	القطع	املطلوبة	لألثاث	.. 9
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