خطة الحدريب الميداني
 -1الملف الفردي:
رمذو كم طبنجخ يهف شخصٚ ٙزضًٍ كم األػًبل انز ٙلبيذ ثٓب خالل فزشح انزذسٚت ٔ ٚشًم:
أٔ -صف كبيم نحبنز ٍٛيشضٛخ ػهٗ األلم ٔ طشق انؼالج انز ٙارجؼذ ػهٗ ْٛئخٔ :ضغ األْذاف يٍ
كم جهسخ -األسبنٛت انًزجؼخ -رطجٛك االخزجبساد انُفسٛخ انًُبسجخ نكم حبنخَ -زبئج كم جهسخ -رمذٚى
رمشٚش َٓبئ ٙػٍ كم حبنخ ٔ يذٖ انزحسٍ انطبسئ ػهٓٛب 20 ( .درجة )
ة -كم يب لذيزّ انطبنجخ يٍ أسشبد جًؼ ٙنهطبنجبد ف ٙداخم انفصٕل انذساسٛخ ،يحذد رجؼًب نهًٕضٕع
انز٘ أصبسرّ ،انٓذف يُّ ٔ ،كٛفٛخ رُبٔنّ ٔ انُزبئج ػٍ كم جهسخ إسشبد جًؼ.ٙ
جٚ -زضًٍ أٚضب إسٓبيبد انطبنجخ ف ٙاإلراػخ انًذسسٛخ ٔ ،كبفخ ثشايج اإلسشبد األسش٘ انز ٙلذيزٓب
نأليٓبد ثٓذف رًُٛخ أداء انطبنجبد ٔ يٓبسارٍٓ.
د -انجشايج انز ٙلذيزٓب انطبنجخ نإلداسح انًذسسٛخ ٔ كزنك يؼهًبد انفصٕل ٔ األيٓبد كُٕع يٍ
اإلسشبد انجًؼ ٔ ٙاألسش٘ انًفٛذ ثٕجّ ػبو ف ٙانزؼبيم يغ انحبالد انُفسٛخ انًخزهفخ.
( رمٛى انفمشاد انسبثمخ ة -ج -د -ثـــ  15درجة).
* الثذ أٌ ٚحزٕٖ انًهف انفشد٘ ف ٙيمذيزّ ػهٗ انخطخ االسجٕػٛخ انز ٙارجؼزٓب انطبنجخ ف ٙكم ٕٚو
حضشد ف ّٛإنٗ انًذسسخ ٔ أػًبنٓب أٔ أَشطزٓب ف ٙرنك انٕٛو ٔ انفئخ انًسزٓذفخ أٔ انفصم انًسزٓذف
ثبنُشبط.
 -2الملف الجمعي (الجماعي):
رمذو انطبنجبد يهف جًؼٚ ٙزضًٍ:
أ -انجشايج اإلسشبدٚخ انجًؼٛخ انز ٙلبيذ ثٓب انطبنجبد يؼبً ٔ َزبئجٓب.
ة -اإلراػخ انًذسسٛخ انز ٙلذيزٓب انطبنجبد ٔ كم األَشطخ انز ٙلبيٕا ثٓب داخم سٛبق انًذسسخ.
جَ -زبئج انًسح انجًبػ ٙانز٘ لبيٕا ثٍٓ ٔ ،رحهٛهٍٓ نزهك انظبْشح ٔ ،أْى يب ٚمزشحِٕ يٍ أسبنٛت
( ٚمٛى انًهف انجًؼ ٙيٍ  20درجة).
نًٕاجٓزٓب.
 -3عرض الدجا شو ( بوربوينث):
رمذو كم طبنجخ ػشض ػٍ يٕضٕع يٍ يٕضٕػبد اإلسشبد انُفس ٔ ٙرمذ ًّٚأيبو يششفخ انزذسٚت
ٔ صيٛالرٓب ف ٙانجبيؼخ .ثحٛش ٚزى االرفبق ػهٗ انًٕضٕع انز٘ سززُبٔنّ كم طبنجخ ٔ ركٌٕ يسئٕنخ
ػٍ رمذ ،ًّٚحٛش ٚزى رم ًّٛٛف ٙضٕء يذٖ خذيخ ْزا انًٕضٕع نهًُٓج ٔ أْذاف انزذسٚت ٔ ،كزنك
يذٖ لذسح انطبنجخ ػهٗ انزمذٚى انكفء نهًبدح ٔ رٕصٛهٓب ثشكم جٛذ نضيٛالرٓب ٔ ،رًكُٓب يٍ أدٔاد
انؼشض ٔ انًٕضٕعٚ( .مٛى انؼشض يٍ  10درجات).
 -4رمٛٛى انًششذح انطالثٛخ ٔ انًذٚشح أداء كم طبنجخ رجؼًب نهًُٕرج انًمذو نٓب يٍ لِجم أسزبرح اإلششاف
رجؼبً نؼذد يٍ انًحكبد:
 االنزضاو ثبنحضٕس ٔ انزٕاجذ ف ٙاألٔلبد انًحذدح داخم انًذسسخ. االنزضاو ثإرجبع آداة انؼًم ف ٙانًجبل اإلسشبد٘. -انًشبسكخ ف ٙاألَشطخ انًذسسٛخ.

 اإلسٓبو ف ٙانزٕج ٔ ّٛاإلسشبد انًذسس.ٙ يًبسسخ دٔس يُبست ف ٙنجُخ اإلسشبد ثبنًذسسخ. انزؼبٌٔ يغ إداسح انًذسسخ. انزؼبٌٔ يغ انًششذح انطالثٛخ. رجُ ٙػاللبد إَسبَٛخ ٔ يُٓٛخ يغ إداسح انًذسسخ ٔ انًذسسبد ٔ انطبنجبد. رًزغ انطبنجخ ثًضاٚب ٔ سًبد شخصٛخ إَسبَٛخ.( جقييم من  20درجة).
 -5اخزجبس َٓبئٚ ٙزضًٍ انًٕضٕػبد انز ٙرى يُبلشزٓب يغ يششفخ انزذسٚت ٔ األػًبل انز ٙرى انمٛبو
ثٓب ف ٙانًذسسخ يٍ لِجم انطبنجبد( .جقييم من  15درجة).
مراجع يمكن الرجوع إليها:
 -1ػمم ،يحًٕد ػطب حس .)1421 ( ٍٛاإلسشبد انُفس ٔ ٙانزشثٕ٘ (انًذاخم انُظشٚخ -انٕالغ-
انًًبسسخ) .ط ،2انشٚبض :داس انخشٚج ٙنهُشش ٔ انزٕصٚغ.
 -2شجكخ االَزشَذ.
 -3انًمبٛٚس انُفسٛخ انًٕجٕدح ف ٙانجحٕس ٔ انشسبئم انؼهًٛخ.
 -4يكزجخ انجبيؼخ ٔ انًكزجبد انؼبيخ.
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