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  الحوادث: العنوان
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
180 عربية دقيقة    مجموعات 

 صغيرة
2 2 1 

 

 عليهصصصص  الضصصصص   تسصصصصلي  يصصصت  مهمصصصص   بلحظصصصص    شصصصصخ   كصصص  حيصصصص   مراحصصصص  تتميصصصص : الملخصصص  

 أ  ب لثق فصصصص   ثيقصصصص    اترتب  صصصص    األس سصصصصي  ج انبصصصص  تصصصصرتب  الصصصص    ق سصصصص   احتفصصصص   خصصصص   مصصصص 

 ب له يصصصص  المتعلقصصصص  اآلثصصصص ر عصصص  النظصصصصر بغصصصص    . المصصصصر  إليهصصص  ينتمصصصص  التصصصص  الفرعيصصصص  الثق فصصص 

 تميصصصص  التصصصص  التق ليصصصصد    ب لعصصصص دا   المعرفصصصص   يصصصص د    تحقيصصصص  إلصصصص  النشصصصص   يهصصصصد  الدينييصصصص 

 يهصصصصصد .  اقعيصصصصص  أكثصصصصصر جعلهصصصصص    النم يصصصصص  الق الصصصصص   علصصصصص  القضصصصصص     المصصصصصر ر   قصصصصص  

 المسصصصص    هصصصص  اإلبصصصدا   ب سصصصصتخدا  مشصصص ر   كصصصص  ال اقصصصص  فصصص  البيئصصصص   إثصصصرا  إلصصصص  اإلي صصص ل 

 يمكصصص    الهجصصصر  فصصص  ت صصص ر  تغييصصصر إلصصص  يصصص د  أ  يمكصصص  جديصصصد  احتفصصص ل  تقليصصصد  خلصصص  عصصص 

 . الجديد  السي ق تق ليد    ثق ف    الخ ص  التق ليد    الثق ف  بي  جسر بمث ب  يك   أ 

  اإلحتف   الع دا   المعرف  : المفت حي  الكلم   

 إع صصصص   خصصصص   مصصصص  األخصصصصر   التق ليصصصصد    المصصصصر  تق ليصصصصد  أهميصصصص  إدرا    معرفصصصص : األهصصصصدا 

 . جديد  ثق ف    اجتم ع  سي ق إل  اإلنتق     التغيير لفع  جديد  معن 

 مسصصصصصت ي    جميصصصصص  فصصصصص  المعلمصصصصص   المعلمصصصصص    المهنصصصصص   التصصصصصدري   صصصصص   : المشصصصصص رك  

 . المدار 

 ثق فصصصص  معرفصصصص  علصصصص  تركي هصصصص   نصصصصص   التصصصص  األ لصصصص  ب لمرحلصصصص  النشصصصص   يتنبصصصص : ال صصصصص 

 أ  يمكصصصص  التصصصص  اإلحتف ليصصصص  المن سصصصصب    جميصصصص  ب لتصصصص ل   : المضصصصصيف  المن قصصصص  فصصصص  ال قصصصص  

 الخ رقصصصصص    المعي ريصصصصص  األحصصصصصدا   إلصصصصص  للشصصصصصخ   الت  ريصصصصص  بصصصصص لخ  ا   مرتب صصصصص  تكصصصصص  

  صصصصصصفه  يصصصصصت . المحليصصصصص  المهرج نصصصصص    فصصصصص  المتكصصصصصرر  السصصصصصن ي  األحصصصصصدا   إلصصصصص  لألسصصصصصر  

   الم صصصصصب    الفلكلصصصصص ر   العصصصصص دا     التق ليصصصصصد  إلصصصصص  خصصصصص    بشصصصصصك  مشصصصصصير  ب لتفصصصصصصي  

 المصصصص ك ر  الم ضصصصص ع    حصصصص   معتدلصصصص    مفت حصصصص  من قشصصصص  إنهصصصص . تمي هصصصص  التصصصص  الرمصصصص  

 اللحظصصص    حصصص   فقصصص  لصصصي  الفضصصص   تحفيصصص  المهصصص  مصصص  حيصصص   الصصصدر   مصصص  بصصصدا أعصصص   

. الفصصصصرد  تصصصص ريخه    ثقصصصص فته  عصصصص  المعرفصصصص    الصصصص كري    جميصصصص  أيضصصصص    لكصصصص    األحتف ليصصصص 

 هيصصصص   تخ صصصصي   مرحلصصصص    نصصصصد   المعصصصص ر   تبصصصص د  علصصصص  الق ئمصصصص  المرحلصصصص   هصصصص   سصصصصتتب 

 الهجصصصصر   عصصصص  الن تجصصصص  بصصصص لتغيرا   اإلحتفصصصص   كيفيصصصص  فصصصص  التفكيصصصصر المشصصصص ركي  علصصصص  يتعصصصصي 
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 إنشصصصص    لصصصص  بعصصصصد  مصصصصنه  سصصصصي ل   المستضصصصصيفي   أ  الضصصصصي   نظصصصصر  جهصصصص  مصصصص  سصصصص ا 

 حصصصصد  ( تنظصصصصي  ربمصصصص   ) إلنشصصصص   محصصصصدد  مهمصصصص  منهصصصص  كصصصص  سصصصصت د  فرعيصصصص   مجم عصصصص   

 مجم عصصص  كصصص  سصصصتهت  التعصصص       اآلخصصصري  فصصص  الثقصصص  خصصص   مصصص ". المصصصر ر" بصصصص اإلحتفصصص  

   األنشصصصص   الترفيهيصصصص     الم سصصصصيقي  العصصصصر    الم بصصصص   المشصصصصر ب      ال عصصصص  : بشصصصص  

 الجديصصصصد  األشصصصصي     تجصصصص ربه  بصصصصي  خصصصص ق بشصصصصك   ...إلصصصص  الصصصصديك را     الم اقصصصص  ال قصصصص   

 . النش   م  األ ل  المرحل  خ   م 

  أق     أ راق: الم اد 

 حلقصصصصص   ...) التعليميصصصصص  العمصصصصص   رشصصصصص    التعصصصصص  ن   الصصصصصتعل  الجمصصصصص ع   التصصصصصدري  : ال ريقصصصصص 

 ( المحلي  التعل 

 ص:للميسري  نص ئح

  ص:الصداق   

 الشصصصصصصب    رع يصصصصصص  م سسصصصصصص    ال جئصصصصصصي   م سسصصصصصص    المدرسصصصصصص   إدار : ...)المتعصصصصصص  ن  

 (المه جري  جمعي   

 


