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زوطكزاص الش  
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 لخالمُر الدزجت الثاهُت والثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي طلظلت أزافق طفلي ٍاثالخاص بصُاغت مدخى  سوطكساض الش

: ألاهداف  

  اثاملصُاغت الدزجت الثاهُت  لظىىاث "أزافق طفلي" الدعم بظلظلتالخاصت  البُداغىجُت خخٍى

 باإلصالح مسفقت مخداهاثال ل خخبازاث اطخعدادااواملخمثلت في مجمىعت  ألاطاس يوالثالثت مً الخعلُم 

ت و الفسوظُت اد العسبُت و ، وذلك في مى  في صُغتها الىزقُت والسقمُت  وإلاًقاظ العلميإلاهقليًز

اضُاث  .والٍس

 

  ت  ُ قُُم ًمكً مً خالله لالخألُف و اعخماد هرا الكس اض كمسجع أطاس ي في عمل قُُم الخ  لجىت الخ 

د مدي قُُم التي معاًير الخ   ضبط باث البُداغىجُت و العم اطخجابتجدد 
 
 املىهجُت.  ل املىجص للمخطل

 :إلانجاسات

في  باإلصالح مسفقت خخبازاثاللظىت الثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل  "أزافق طفلي" الدعم بكخا  -1

اضُاث.  مىاد العسبُت والفسوظُت وإلاًقاظ العلمي والٍس

في  باإلصالح مسفقت خخبازاثا للظىت السابعت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل "أزافق طفلي" الدعم بكخا  -2

تم زقمُت فيمجمىعت أوشطت و  ٍاضُاثمىاد العسبُت والفسوظُت وإلاًقاظ العلمي والس    .ادة إلاهقليًز

في  باإلصالح مسفقت خخبازاثاللظىت الخامظت مً الخعلُم ألاطاس ي ٌشمل  "أزافق طفلي" الدعمكخاب  -3

ت مىاد العسبُت والفسوظُت   .ٍاضُاثوإلاًقاظ العلمي والس   وإلاهقليًز

في  باإلصالح مسفقت خخبازاثٌشمل اللظىت الظادطت مً الخعلُم ألاطاس ي  "أزافق طفلي" الدعمكخاب  -4

ت وإلاًقاظ العلمي والس  مىاد العسبُت والفسوظُت وإلا   ٍاضُاث.هقليًز

 

 :واملنهجيةاملتطلبات البيداغوجية 

  عم مدخىي الاخخبازاث لكخبوحغطُت مطابقت املعخمدة  طمُتلبرامج الس  للمىاهج وا"أزافق طفلي"  الد 

ع املى   ُ  في جدَز  خظب هظام الثالثُاث. للبرامج ومساعاتها للدظلظل الصمني تاد املعى

  قُُمُت ألاهداف البُداغىجُت عخبازالا ألاخر في في  ومظخىي حعلُمية ماد   كل  بالخاصت  واملعاًير الخ 

 .صُاغت مدخىي الاخخبازاث



 
 
 لخالمُر الدزجت الثاهُت والثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي طلظلت أزافق طفلي ٍاثالخاص بصُاغت مدخى  سوطكساض الش

 في املى   جمكين مدخىي الاخخبازاث  ُ مً خالل إدماجهم الخالمُر  فع مً كفاءاثت مً الس  اد املعى

ماثللمفاهُم 
 
مُت عىباثوججاوشهم للص   والخعل

 
 .والعالجعم مً خالل الد   الخعل

  ز  الاعخبازألاخر في ع  وجقدًم الاخخبازاثالجاهب الخدفيزي للخالمُر في جصى   املخخىي مً خالل جىى 

 .ة ومظخىي حعلُمياملىاطبت لكل ماد   ألالىانالخطىط و و  طىمالس  اطخعمال و 

  مواخخالف مساعاة
 
عل  .وإلاصالح املسفق الاخخبازاث جقدًمالخالمُر في  لدي ظق الخ 

 

عم بالتقديم املادي والفني  لكتا  ":"أرافق طفلي الد 

 ب:كتاالهيكل 

 على: "أزافق طفلي"عم د  ال كخبشمل ح 

 اد،ب مع املعاًير الخقُُمُت للمى  جىصُاث عامت خاصت باطخعمال الكخا -

ة،  في كل   خبازخا 18 -    .طمُتالس   للمىاهج والبرامج مطابق مدخىاهاماد 

 .خخبازاثالا  إصالح  -

 .الخاصت بكل اخخباز ًىجه إلى اليسخت السقمُت" QR code"زابط   -

 ة:الخصائص الفني  

  ص مىطقت، صم 02* 02 : الكخابحجم  صم. 02*61 الى 

  خظب املظخىي الدزاس ي   كخابغالف خازجي لكل. 

 الظىتخظب  عدد الصفداث   ُ  .تاملعىُ تالدزاط

 زطىم جىضُدُتو و مشاهد صىز  دزاجإ (graphiques vectoriels )  .اد باث املى 
 
 خظب مخطل

 باث املادة إخساج فني  ًدىاطب مع م
 
علُميخطل  . واملظخىي الخ 

 .طباعت باأللىان 

 ليف:عمل فزق التأ

  خظب في صُغخه الىزقُت والسقمُت  اخخبازاث وإصالحجىصُاث و  مً عمالد   كخاب صُاغت مدخىي

باث البُداغىجُت
 
ُ   املخطل  .فق علُهمني املخ  الص   وضمً الجدول  املطلىبت تواملىهج

   اث مع وصف  ،مشاهد، جداول ، )صىز طىم بمخخلف أهىاعها إدزاج الس ت...( باملخخٍى  ُ زطىم بُاه

ل  اث ودقُق للمشاهدمفص   .جقدم  بصفت مىفصلت عً املخخٍى



 
 
 لخالمُر الدزجت الثاهُت والثالثت مً الخعلُم ألاطاس ي طلظلت أزافق طفلي ٍاثالخاص بصُاغت مدخى  سوطكساض الش

 اث للمسكص الىطني البُداغى  جقدًم وسخت  بعد املصادقت عليها مً طسف لجىت الخقُُم، فيجي املخخٍى

ت  ُ تو word et PDF (dimension de la page 20*27cm)   Format  زقم  ُ   .وسخت وزق

 تمع  الخعاون والعمل مخخلف مساخل إلاهجاش مخابعت و باملسكص الىطني البُداغىجي  املصالح املخخص 

عم لكخب الفني   اث إلاصالح( إلىطىم و )مً جصفُف وإهجاش الس   الد   ُ خين املصادقت  مخخلف عمل

ق بالس   والخأشير باإلذن     الخألُف.خب مً طسف ميظق  فٍس

  ق الخألُف بُت ) ملصمإن  فٍس شمتالطبعت ألاولى( إلى خالل الطبعت الخجٍس
 
 إدخال كل الخعدًالث الال

  .نهائُت حعخبر اليسختختى  ىت ألاولى مً اطخعمالهخالل الظ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


