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 كؤزضةكة:ثيَويطتة كوتةيةك بٍوضسيَت بؤ  

دا ِةوه دةدزيت بةٌاضاٌدٌي جوطسافياي لةضةزةتا . بة طصيت طةشةثيداُبة جوطسافياي  بوُئاشٍائةً كؤزضة زيَطايةكة بؤ 
 كسيَتةوة لةجةخت دة ِةزوةِا .ٍاضةكاٌي ئةً بوازة ثيٍَاضةياُ كسدووةيٍاضةكاُ ياُ ئابوزيلةزواٌطةي ئةوةي  كة جوطساف طةشةثيداُ

 ؤبِةوه دةدزيَت  8ِةزوةك . لةاليةكي تس طةشةثيداُقوٌاغةكاٌي  لةاليةك و طةشةثيداُة جوطسافياي ئاواجنةكاٌي ليَكؤليٍةوة ل ضةز
ئةوةو دا . ي لة ِةٌديك ووالتاٌي جيّاٌيِةذازي و دواكةوتوويصك خطتٍةضةز كازيطةزي ديازدةجوطسافيةكاُ لةضةز بووٌي ت

 .  داطةشةثيداٌةكاُ لة بوازةكاٌي يية شويٍَييثيَوةزةكاٌي ثيَواٌةكسدٌي ئاضتةكاٌي جياواش ضةزةزِاى تيصك خطتٍة ضةز
 
 

كؤوةلطا لةزيَي ِةووو ِةضتاٌةكاٌي  زكسدٌةوة لةضةبة جةخت  طةشةثيداُئاشٍاكسدٌي قوتابياُ بة  جوطسافياي  ثيٍَاضةي بابةت :
كازة ئابوزي و كؤوةاليةتي و ضياضيةكاٌيةوة كة زوو دةدات لة ذوازيةكي شؤز لة طؤزاوةكاٌدا كة لة ئةجناودا شيادةي بسي زوودةدات 

 .لة ئاضت و جؤزي ذياٌدا بؤ شؤزتسيَ زيَرةي داٌيصتواُ

 بابةت :ئاواجني  و ٌطيطس

بة قوتابياُ.  طةشةثيداُدةزبازةي جوطسافياي  ييةاٌيازى ضةزةكتٍةوةى ئةً بابةتةطةياٌدٌى شوةبةضت لة واٌةو-7  

Growth , Development ةوة( لةزواٌطةي جوطسايف ٌاضاٌ وتابياُ وةك )ق ةب طةشةثيداٌُاضاٌدٌى  ضةوكةكاٌي  -2     

  و قوٌاغةكاٌى طةشةكسدٌي طةشةثيداُ زووُ كسدٌةوةى ئاواجنةكاٌي جوطسافياى -3

 طةشةثيداُلي ديازدة جوطسافيةكاُ لةضةز ِةبيت لةضةز زوَقوتابياُ دةدات بؤ ئةوةى شازةشايي تةواوياُ ئةً كؤزضة يازوةتى  -4
  ياخود دواكةوتَ.

. طةشةثيداُو بريدؤشةكاٌي بوازي  طةشةثيداُبة ثيَوةزةكاٌي ثيَواٌةكسدٌي قوتابياُ  ئاشٍاكسدٌي -5  

 دابةشكسٌي خصتةي بابةتةكاُ

   ثيصةكي ِةفتةي يةكةً

 

و طسٌطي ثيَصكةوتين طةشةثيداٌُاضاٌدٌي جوطسافياي  - ِةفتةي دووةً  
ي و ِةذازييِوَكازةكاٌي دواكةوتو  ِةفتةي ضيَيةً -   

.طةشةثيداُقوٌاغةكاٌي  و طةشةثيداُليٍةوة لة جوطسافياي  وئاواجني ليَك ِةفتةي ضوازةً   -  

  - طةشةثيداُةٌدي ٌيواُ جوطسافياو ثةيو  ِةفتةي ثيٍَجةً

طةشةثيداُليَكوليٍةوة لة جوطسافياي  ةكاٌىطرتيَ زيَباشٌطس -  

طةشةثيداُبوازةكاٌي ليَكوليٍةوة لة جوطسافياي  - ِةفتةي شةشةً -  



و دواكةوتَ  طةشةثيداُثيَوةزةكاٌي ِةلطةٌطاٌدٌي   ِةفتةي حةوتةً  

 يةكاُئابوز ةثيَوةز- 
 بةشي تاكةكةس لة داِات ةذويَسةيى( ٌاوةٌد7
 وةكاُ) صادزات(ى ِةٌازدةكسالة داِات( بةشي تاك 2
 ةكاُ ي( زيَرةى كازكةزاُ لة ضاالكية يةكةو3
  ( بةكازِيٍاٌى وشة4

و دواكةوتَ  طةشةثيداُثيَوةزةكاٌي ِةلطةٌطاٌدٌي  ِةفتةي ِةشةً  

 يةكاُئابوز ةثيَوةز- 
 بةشي تاكةكةس لة داِات ةذويَسةيى( ٌاوةٌد7
 وةكاُ) صادزات(ى ِةٌازدةكسا( بةشي تاك لة داِات2
 ةكاُ ي( زيَرةى كازكةزاُ لة ضاالكية يةكةو3
( بةكازِيٍاٌى وشة4  

ييةكاُثيَوةزة كؤوةاليةت ِةفتةي ٌؤيةً  
)السعرات الحرارية( طةزوؤكةكاُبسي  ةذويَسةيىٌاوةٌد (١  

ااىل ضاوٍد( زيَرةى وسدٌي و2  
( ٌةخويٍَدةوازى 3  

ييةكاُثيَوةزة كؤوةاليةت ِةفتةي دةيةً  
)السعرات الحرارية( طةزوؤكةكاُبسي  ةذويَسةيىٌاوةٌد (١  

ااىل ضاوٍد( زيَرةى وسدٌي و2  
( ٌةخويٍَدةوازى3  

ثيَوةزى ذيَسخاٌي بٍجيٍةي  - ِةفتةي ياشدةً  
ثيَوةزة بٍةزةتيةكاٌي ذيٍطةو شاٌيازي -  
 

وواٌةكاٌى زابسدو ىثيَداجووٌةوة ِةفتةي دواشدةً  

 تاقيكسدٌةوة ِةفتةي ضيَصدةً
 

طةشةثيداُبريدؤشي  ِةفتةي ضوازدةً  

ييةكاُ.كؤوةاليةتي و ئابوز ةثيَصكةوتين ضيطتةو و طةشةثيداُبريدؤشةكاٌي جوطسافياي   

ييةكاُبريدؤشة ئابوز -  
( بريدوشي ٌويَ  7  
يي بريدؤشي ضةزبةخو (2  



خؤبريؤدوشي طةشةي ٌاو( ٣  
بريدؤشي ٌازدُ -( ٤  

طةشةثيداُبريدؤشي  ِةفتةي ثاشدةً  

ييةكاُ.كؤوةاليةتي و ئابوز ةثيَصكةوتين ضيطتةو و طةشةثيداُبريدؤشةكاٌي جوطسافياي   

ييةكاُبريدؤشة ئابوز -  
( بريدوشي ٌويَ  7  
يي بريدؤشي ضةزبةخو (2  
خؤشةي ٌاوبريؤدوشي طة( ٣  
بريدؤشي ٌازدُ -( ٤  

يةكاُجوطسافي ةبريدؤش ِةفتةي شاشدةً  
(ريؤ)ب( بريدؤشى جةوطةزى طةشة 7  
بريدؤشي طةشةي يةكطاُ( 2  
( بريدؤشي ِريمشا3ُ  
( بريدؤشى وريداه 4  
( بريدؤشي فسيدوا5ُ  

 بريدؤشى بالوبوٌةوةى يةك لة دواى يةك
  

يةكاُجوطسافي ةبريدؤش ِةفتةي حةظدةً  
( بريدؤشى جةوطةزى طةشة )بريؤ(7  
( بريدؤشي طةشةي يةكطا2ُ  
( بريدؤشي ِريمشا3ُ  
( بريدؤشى وريداه 4  
فسيدواُ( بريدؤشي 5  

 بريدؤشى بالوبوٌةوةى يةك لة دواى يةك
 

  ي ئابوزىطةشةثيداٌبؤ ِةلي  ىذيَسخاٌي شويٍَ ِةفتةي ِةذدةً

ييَي ي الدطةشةثيداٌ ِةفتةي ٌؤشدةً - 

ييَي الدي طةشةثيداٌزدةً ةزيَطسيةكاٌي ب  - 

   

ىَالد يىديازدةكاٌي دواكةوتو ِةفتةي بيطتةً  

ييةكاُئابوز ديازدة  



 ديازدة شازضتاٌي و كووةاليةتيةكاُ  بيطت و يةكةًِةفتةي 
  ديّاتي يطةشةثيداٌزيَطاكاٌى  ِةفتةي بيطت و دووةً

( ضةزوايةدازةكاُ و طةشتيازة جبوكةكاُ 7  
صيين( شيواشةكاٌى كسي2ٍَ  
( كصتوكاىل شاٌطيت و بةزيوةبسدٌي كازى كصتوكالي و كيَمطةى خيَصاٌى3  
ة ٌويَيةكاُةكٍيك( ت4  
    

  ديّاتي يطةشةثيداٌزيَطاكاٌى  ِةفتةي بيطت و ضيَيةً
( ضةزوايةدازةكاُ و طةشتيازة جبوكةكاُ 7  
صيين( شيواشةكاٌى كسي2ٍَ  
( كصتوكاىل شاٌطيت و بةزيوةبسدٌي كازى كصتوكالي و كيَمطةى خيَصاٌى3  
( تةكٍيكة ٌويَيةكا4ُ   

 بةشدازي كسدٌي زاضتةوخوي دةولةت ِةفتةي بيطت و ضوازةً
 =دووبازة دابةشكسدٌي شةوي و ضاككسدٌي كصتوكاه

دةزةكاُيازوةتي = زوىل داً و دةشاطا  
داطةشةثيداٌزؤلي بٍكةكاٌي شازضتاٌي لة  ِةفتةي بيطت و ثيٍَجةً  

 طسٌطي  شاز لة ليَكؤليٍةوةكاُ و ئةوِيَصاٌةى كازي تيَدةكةُ ِةفتةي بيطت و شةشةً
  داو كيَصةكاٌي لة والتة ِةذازةكاٌ طةشةثيداُ ِةفتةي بيطت و حةفتةً

  داو خصوةت طوشازيةكاُ لةشاز ييةكاُيية باشزطاٌضاالك ِةفتةي بيطت و ِةشتةً

ي واٌةكاٌى زابسدوو ثيداضووٌةوة ِةفتةي بيطت و ٌؤيةً  

 تاقيكسدٌةوة ضييةً
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 ثسضيازةكاُ 
 ؟داهةزيَنةكاني تس طةلَهة نديَم هةزيَه هة جيواندا هةذازتسن بة بةزاوزدبؤضي هة

 ؟ديم جاز ئةبيَتة هؤي ديازدةى هةذازىئايا ذينطةو ثيَطةي جوطسايف هةن
 واكةوتن و هةذازي ضني؟هؤكازةكاني د

 ؟(وةزؤستوَ)ة هةزوانطةي بل طةشةثيدانباس هة قوناغةكاني 
 ؟دا ديازي بلسيَن طةشةثيدانسافياي شويَنيةكان هة جوط ضون دةتوانسيَت ئاستةكاني جياواشية

 ؟بدؤي  طةشةثيدانبةكوزتي هةسةز بريؤشةكاني 

 
 
 
 


