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 متَِد

ة، 6امرتتَة جبامـة لكَة ثلدم  مورًوس امـووم وامرتتَة مُساوس الآداب وامرتتَة ختعط انوغة امـرتَة وادلراسات الإسالمِة، وجاكو  أ كخوجر أ رتـة جرامج أ اكدميَة ىف مرحةل امحاكمورًوس/انوُساوس وىه مُساوس الآداب وامرتتَة ختعط انوغة الإجنوزًي

ومهنا جرامج ادلتووم امـام ىف امرتتَة، وادلتووم املِيَة ىف امرتتَة، وجرامج دلرخة املاحس خري ىف امعفوةل وامرتتَة. كام ثلدم املكَة جرامج أ اكدميَة ندلراسات امـوَا من خالل امخـاون ال اكدميى مؽ تـغ اجلامـات املرصًة احلكومِة.  وجاكمورًوس ختعط امرتتَة اخلاظة،

 ؾَة، وذكل جرامج ادلكخوارة امفوسفة ىف امرتتَة ىف ختععات امرتتَة اخملخوفة.  امرتتَة جاكفة ختععاثَ امفر 

آىل، ومـمل امِواء ةمكِف Data Show كاؿات ثدٌرس جمِزة توسائل امـرض مثل  أ كخوجر 6ثوفر لكَة امرتتَة جبامـة ومضامن ثيفِذ امربامج ال اكدميَة ثضلك فـال ،    ثضاصات ؾرض  جمِز حكٌوموحِا ثـومي، ومـموني نوغات، ومـومني حاسة أ

آىل دارة اجلامـة.  من وؾيد احلاخة ًمت الإس خـاهة تلاؿات ثدٌرس ، امخدٌرس املعغرومـمل ،  واهجزة حاسة أ  لكَات جماورة تـد امخًس َق امالزم مؽ اإ

زية من أ ؾضاء َُئة امخدٌرس أ كخوجر  تخـَني مجموؿة من أ ؾضاء َُئة امخدٌرس ومـاوىهيم، ومخـٍزز فاؿوَة ثيفِذ امربامج ال اكدميَة سـت املكَة  لس خلعاب مجموؿة ممت 6ومخكمتل مٌؼومة امخـومي وامخـمل ابمضلك املًضود، حرظت لكَة امرتتَة جبامـة 

 والإرصاد.  ،والإرشافوامخلومي، ة حكومِة مرموكة نومضاركة ىف امخدٌرس ابميدب والإؿارة من خامـات مرصً

 الاسرتاثَجَةمفِوم 

سرتاثَجَة  ىل املكمة امَوانهَة (strategy) ًـود أ ظل لكمة اإ ىل فن  (strategia) اإ ة أ و فن احلرب. والإسرتاثَجَة جضري اإ ىل ُدف حمدد ثوزًؽ واس خخدام وسائل وأ دوات اجلُشواميت ثـين امرباؿة امـسكًر ق تني. وميكن من أ خل اموظول اإ  امخفًر

ىل ص حكة مـلدة من ال فاكر ىل ُدف حمدد. وجضري اإ لة ؿىل اميحو امخاىل: الإسرتاثَجَة: يه خعة ثحني كَفِة اموظول اإ ظار ؿام الإسرتاثَجَة و امعًر جملوؿة من ال فـال اميت  وامخجارب وامخوكـات وال ُداف واخلربة واذلاكرة اميت متثل ُذٍ اخلعة حبَر ثلدم اإ

آمَة وكَفِة ثيفِذ لك فـل من ال فـال املعووتة مخعحَق الإسرتاثَجَة ابلإؾامتد ؿىل مجموؿة من املع لة: أ ىل ُدف حمدد. أ ما امعًر   ادر وال دوات.ثوظل اإ

 وامخـمل امخدٌرساسرتاثَجَات 

سرتاثَجَات  ىل ال سامَة واخلعط اميت امخدٌرس/اإ ىل أ ُداف امخـمل.  ًددـِا املدرسامخـومي: جضري اإ آمَة خوق امحَئِة املياس حة نوخـمل وحتدًد ظحَـة امًضاط اذلي ورمغ جضاتَ نووظول اإ أ ما ظرائق امخـومي: وجس خخدم ؿادة من كدل املدرس واميت حتدد أ

حركز و  خدًدة. مواكفوؿىل ثوػَف ما ثـومَ يف  اىكادر ؿىل امخـمل اذلوم هبا املخـمل جلـل معوَة امخـمل أ سِل وأ رسع وأ كرث مذـة وفاؿوَة، واميت جتـهل ددة ًلاحملفـال جضري اىل ال  ًخضمن دور املـمل ودور امعامة خالل ادلرس. أ ما اسرتاجتَات امخـمل: 

دارة امـموَة امخـوميَة، تغغ اميؼر ؾن وس حة ُذا ادلور. امخـومي  امخدٌرس /اسرتاثَجَات  الاسرتاثَجَات اميت حركز ؿىل أ ن ٍكون املدرس ُو مُرس مـموَة امخـمل وامعامة ُو حمور ُذٍ امـموَة جسمى اسرتاثَجَات ثـمل. ؿىل دور املدرس اذلي ًلوم تَ يف اإ

 ت اميت حركز ؿىل ثـمل امعامة.حد الاسرتاثَجَاوؿوََ، ميكن املول تب ن اسرتاثَجَات امخـومي ثخضمن اسرتاثَجَات ثـمل، تـحارة أ خرى ميكن نومدرس مضن أ ي اسرتاثَجَة ثـومي أ ن ٌس خخدم أ  
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ق امـمل  فًر

ؿداد امًسخة املحدئَة لسرتثَجَات امخ تخلدمي ورش معل مرشح كَفِة ثيفِذ تـغ  من كدل كسم املياًم وظرق امخدٌرس ابملكَةموزَلة وامخـمل مبضاركة ؾضوٍن من أ ؾضاء َُئة امخدٌرس ميثوون امخخععات اكفة، تـد ذكل متت ظَاغة ا دٌرسمت اإ

ؾامتد والإؿالن. جلية املياًم ابملكَة و ، ومن مث مت امـرض ؿىل اسرتثَجَات امخـومي وامخـمل ل ؾضاء َُئة امخدٌرس ومـاوىهيم من غري امرتتوًني  وحدة ضامن اجلودة ابملكَة نومراحـة، تـدُا ؾرض اموزَلة ؿىل اجملامس اخملخعة ابملكَة مالإ

 وامخـمل دٌرساؾخحارات اخذَار اسرتثَجَات امخ

 . دمج اسرتاثَجَات امخـومي )امخدٌرس( مؽ اسرتثَجَات امخـمل 

 واكـَة. ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل 

 .ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل مرهة 

 .ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حدًثة 

  خمرخات امخـمل.ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى 

  ظحَـة امللررات ادلراس َة.ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى 

 .ة املَداىن  ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى امخدًر

 .ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حمنى همارات امخـمل اذلاى 

 .ثخىن اسرتاثَجَات ثـومي وثـمل حراؾى خعوظَة امربامج ادلراس َة ابملكَة 

 ؿالن الاسرتاثَجَةاإ 

 ثوزًؽ وسخة ملك كسم ؿومي. 

 نولكَة. املوكؽ الامكرتوين 

 .وسخة مرفلة مؽ اجلدول ادلراىس ملك ؾضو َُئة امخدٌرس 
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سرتاثَجَات امخ  وامخـمل  امللرتحة   دٌرساإ

خِة نوربامج ال اكدميَة امىت ثلدهما ووفلا مللومات امحًِة امخحخَة واملادًة محُئة ومعادر امخـومي وامخـمل ، وكذكل املوارد امخرشًة من أ ؾضاء َُئة امخدٌرس ومـاوىهيم، و  ،تياء ؿىل ما س حق ظحَـة املكوانت وامللررات ادلراس َة وامخدًر

سرتاثَجَات امخـومي وامخـ كرتاح مجموؿة من  اإ واجلدٍرابذلكر، أ ن خمرخات امخـمل ثـخرب املرحـَة امرئُسة واحملورًة يف حتدًد اسرتاثَجَات امخـومي وامخـمل، ت امخـمل املًضودة نوربامج اكفة. مل مخيفِذ امربامج ال اكدميَة ابملكَة ثضلك حيلق خمرخااملكَة، مت اإ

ههيا أ ًضا ؾيد  اخذَار حمخوى امخـمل وأ سامَة امخلومي. وث    املؤرشال ساىس جلودة خمرخات امربامج.ـخرب معوَة ثوافق اسرتاثَجَات امخـومي وامخـمل وأ سامَة امخلومي ومفردات امخـمل )حمخوى امللررادلرايس( مؽ خمرخات امخـمل ىه وًمت الاسدٌاد اإ

ف ابلسرتاثَجَة خمرخات امخـمل املس هتدفة اسرتاثَجَة امخدٌرس  ثـًر

 املـمل:دور  املـارف واملفاُمي احملارضة 

 حتدًد املـارف واملِارات ال ومَة اميت حيخاهجا امعالب مفِم ادلرس موضوع احملارضة. .1

   ثيؼمي امـرض وختعَعَ يف جسوسل مٌعلي.  .2

ق ظرح أ س ئةل مدارشة خالل احملارضة.  .3  مذاتـة اسدِـاب امعالب ندلرس ؾن ظًر

 دور املخـمل:

 الإظغاء امفـال. .1

 ظرح ال س ئةل نوخب كد من الاسدِـاب. .2

آراء خدًدة نومحارضة. .3  ثلدمي مالحؼـات ثضَف مـوومات وأ فاكراً وأ

رشاف احملارض ومن مث ابس خلالمَة . .4  ممارسة املِارات املكدس حة حتت اإ

ق تني  املِارات اذلُيَة امـعف اذلُين  اس خًداط الافاكر وثلِميِا. ًخلدل أ فاكر امعالب.كدول الاكاكر غري املب موفَ. حمنَة الإاثرة وامخحدي تني امعالب. جتية اميلد وكدول الاكاكر. امخفًر

 ٌضارك تفـامَة ؾرض  اكرب ؿدد ممكن من الافاكر. ٌضارك ؿدد من امعالب يف خوسات امـعف اذلُين ىف صلك مجموؿات.

ء والاس خعالع . حيدد اميخاخات ال ومَة أ و املفاُمي اميت ٍكدس هبا اامعالب هدِجة ملِاهمم ابمححر حيدد املـرفة واملِارات اميت حيخاهجا اامعالب لإحراء امححر والاس خلعا املِارات اذلُيَة حل املضالكت والاس خلعاء

منوذخًا يف لكلٍّ من اجتاُات والاس خلعاء. ًلدم امناذج معرق حل املضالكت وامححر ثفِدمه مس خلداًل . ٌساؿد اامعالب يف حتدًد املراحؽ املعووتة لإحراء امححر. ًلدم 

حراء امححر . ٍراكة ثلدم اامعالب وًخدخل دلمعِم لكام ثعوة ال مر .امححر ) مثل ا  ملثاجرة( ومعوَة اإ

واملضالكت . حيافغ  ميارس امعالب همارات حل املضالكت. ًلرتح حوول ملواخَ املضالكة كِد ادلراسة.  ًؼِر حة الاس خعالع حول اكدساب مـرفة خدًدة ؾن املضااي

ق حلل املضالكت .ؿىل املثاجرة يف حل املضالكت . ٍ ة ظرق خمخوفة حلل املضلكة وثلومي هفؽ ُذٍ امعرق . ًـمل مس خلاًل أ و يف فًر  كون راغحًا يف جتًر

 امخـمل يف مجموؿات 

  املياكضة 

 امخـمل امخـاوىن 

ضة واههناايت امزمٌَة مفـامَات اجملموؿة .  املِارات امـموَة ثفِم واحض مكِفِة معل اجملموؿات. ٌساؿد امعالب ؿىل اكدساب امسووك الإجيايب نوـمل ادلاؾي ًحدى حيدد توضوح اخلعوات امـًر

ط أ و ًوحز امـمل اذلي مت يف مجموؿات . ًدمع اامعالب اخلجومني وغري املضاركني وٌضجـِم . ٍراكة ثـمل  امعالب من خالل امخجول والإظغاء. ًوزع اامعالب يف .ًوخل

   مجموؿات حبَر ًضمن امخيوًؽ يف كدرات اجملموؿة امواحدة .
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  ة امزمِل  ثدًر

  امعاوةل املس خدٍرة 

 اجملموؿات امعغرية 

 

دارة اموكت ثضلك حِد وًـمل اب جناز امـمل. ًؼِر همارة املِادة . ًخلدل كدراً مٌاس حًا من املسؤومَة ٌس خخدم اإ  .س خلالمَة ؾن املـملامخفاؿل تني امعالب يف اإ

 

هخلامَة مل اذلايتامخـ ضة واههناايت امزمٌَة املِارات امـامة والإ يف اموظول نولدر اماكيف من املـوومات املعووتة. ًحدى ثفِم واحض مكِفِة ثوحَِ امعالب نوخـومي اذلايت حسة مراحل  حيدد توضوح اخلعوات امـًر

ؽ . ٌساؿد اامعالب ؿىل اكدساب امسووك الإجيايب نوـمل ادلاؾي . ٌساؿد امعالب ؿيل اموظول  امخعور اخملخوفة لمعالب . ٌضجؽ امخفاؿل تني امعالب وخاظَ يف املضاًر

امخـوميََ تيجاح  ًدمع اامعالب مبعادر امخـومي اذلايت اخملخوفة وٌضجـِم ؿيل ثغَري ثكل امعرق نووظول نومس خوي  ةملعادر ثـومي خمخوفة ومضاركهتا مؽ زمالهئم مما ًعور امـموَ

 املعووب .

دارة    .يف ختععَ حياول حمنَة هماراثَ نووظول نوـمل تيفسَ. ًخلدل كدراً مٌاس حًا من املسؤومَة يف امـمل ادلاؾي . ًخدرب امعامة ؿيل مذاتـة ماُو خدًد ٌس خخدم اإ

 اموكت ، وًـمل ابس خلالمَة ؾن املـمل .

ة امخـومي  املامئ ؿىل امخدًر

 واملِارات

  ة املَداين  امخدًر

  ؽ امح  حثَةاملضاًر

 امزايرات املَداهَة 

ة. ًلدم منذخة نومِمة املس هتدفة. ًخاتؽ ال داء ىف لك مراحةل. ًلدم نويعح مرفؽ ال داء. ًلوم الاظالب تخخِق  املِارات املِيَة ة ثضلك معىل حياىك همام حيدد املـمل همام امخدًر ادلراسة اميؼًر

 اخلرجي ىف حلل امـمل. 

ة.   امخـاون مؽ ال كران.ًوزتم امعالب مبِام امخدًر

امخـومي وامخـمل املامئ ؿىل 

 امخكٌوموحِا

 اهجزة امـرض 

 ثعحَلات الاهرتهت 

هخلامَة يف حتدًد  املراحؽ  بتخحدًد ماكن وزمان ؾرض املادة امفِومَة. حيدد همام ما كدل وأ زياء وتـد امـرض. ًحني وراتط ومواكؽ الاهرتهت ذت امـالكة. مساؿدٍ امعالاملدرس ًلوم  املِارات امـامة والإ

 املعووتة مخمنَة هماراهتم . ٍرصد امعالب حنو ادارة اموكت يف خالل ثعفح مواكؽ الاهرتهت ذات امـالكة. 

مالئَ وثوضَف امححر ا. امخواظل مؽ ز ًلوم تخحدًد املراحؽ اميت حيخاحوهنا امكرتوهَا .الامزتام ابملواؾَد لدارة اموكت . اجناز املِامت املعووتَ مٌَ يف اموكت احملدد مِ

 واملضاُدات ىف زايدة حعَةل امخـمل.

 

امخـومي وامخـمل املامئ ؿىل 

 املِارات

 

 وٌساؿدمه ؿىل امخيفِذ ثضلك مرىض. ٍرصد امعالب ًـرض منوذج تيفسَ مث تخحدًد املِارات املس هتدفة و املدرس ًلوم  املِارات اذلُيَة وامـموَة وامـامة

ؿىل امخـومي وامخلومي املامئ 

دراسة احلاةل )جرامج رايض 

 الاظفال وامرتتَة اخلاظة.
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سرتاثَجَة امخ آمَات مذاتـة ثيفِذ اإ  ابملكَة  وامخلومي وامخـمل  دٌرسأ

 .جضكِل جلية ملخاتـة ثيفِذ الإسرتاثَجَة 

 .ؿداد ثلاٍرر ؾن مـدل الاجناز و امخلدم يف ثيفِذ الإسرتاثَجَة  اإ

  ةاملـاوه ةامخدٌرس وامَِئة ؾضاء َُئأ  واس خلعاء امعالب و  ،مراحـة الإسرتاثَجَة س يواي يف ضوء هخاجئ امعالب. 

 ابملكَة  امخلومي وامخـمل  دٌرسمؤرشات كِاس حتلِق اسرتاثَجَة امخ

 .هخاجئ ملارهة وسة جناح امعالب ابل ؾوام امثالزة امساتلة 

 تدٌوع اسرتثَجَات امخـومي وامخـمل. هخاجئ مؤرشات اس خخِاانت امعالب اخلاظة 

 .هخاجئ امخلاٍرر امفعوَة ملخاتـة مماراسات امخـومي وامخـمل من كدل رؤساء ال كسام امـومَة 

 . هخاجئ ثلاٍرر "ثلومي امزمِل" ل ؾضاء َُئة امخدٌرس حول مماراسات امخـومي وامخـمل 

 .صغال املـامل وامورش  حتوَل اجلداول ادلراس َة مخحدًد وس حة اإ

 امخلومي: تاسرتاثَجَا

ف امخلمي وامخلومي،  ف امخلومي ىف ُذا امس َاق ؿىل أ هَ:  ف تـَداً ؾن امخداخل ىف ثـًر ظدار احلمك ؿوهيا.ميكن ثـًر ا ملـرفة مدى حتلق خمرخات ثـمل ملرر درايس واإ  معوَة مس مترة دلؽ امحَاانت واملـوومات وحتوَوِا وثفسرُي

 أ هواع امخلومي:

}+ 

 مس خوى حتلِلِم خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس ابس خخدام هوؿني من امخلومي، وُام امخلومي امحيايئ، )امخكوًين(، وامخلومي اخلخايم. حتعَل امعالب وامخحلق من ًمت ثلومي 

 Formative Evaluation   :امخلومي امحيايئ أ و امخكوًين
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(، واملِام Quizzes )اكلخذحارات املعرية ادلراسة، تغرض مجؽ ال دةل املياس حة مخحدًد مس خوى امخلدم اذلي حدث يف حتلِق خمرخات امخـمل. وًعاحة امخلومي امحيايئ امخدٌرس امَويم، ٌضريامخلومي امحيايئ أ و امخكوًين  اىل امخلومي املس متر أ زياء

ة أ و ؿد ؽ امححثَة .. اخل، وذكل نوخـرف ؿىل مس خوى حتلِق امعالب خملرخات ثوامخلكَفات، كام ميكن أ ن ًمت دورايً يف فرتات مذلارتة تـد الاىهتاء من ثـمل وحدة دراسَ  ـمل وحدة أ و د مهنا خالل امفعل ادلرايس، اكمذحاانت هعف امفعل ادلراىس، املضاًر

دف ال ساس من امخلومي امخكوًين ُو املخاتـة املس مترة ملس خوى حتلِق امعالب خملرخ ن اِم ات ثـمل امللرر ادلرايس، وجضخَط أ س حاب املوة وامضـف يف ثـومِم، ووضؽ املـاجلات املياس حة مزايدة فاؿوَة حتلِق أ كرث من وحدات امللرر ادلرايس. وذلكل فاإ

 خمرخات ثـمل امللرر ادلرايس.

 Summative Evaluation   (:اههناىئامخلومي اخلخايم )

ىل امخـرف ؿىل مس خوى حتلِق امعالب خملرخات ثـمل امللرر ادلرايس كلك، وأ ن ثـعي  يف هناًة امفعل أ و امـام ادلرايسؿىل ؾكس امخلومي امحيايئ، هيدف امخلومي اخلخاىم أ و امخجمَـي واذلي ًمت ؿادة  )حبسة ظحَـة امللرر فعيل أ م ممخد(، اإ

 ـومي وامخـمل يف امللرر ادلرايس . وٍكون مثل ُذا امخلومي فامي تـد من معادر املـوومات مخلومي امربانمج ال اكدميي كلك.هخاجئَ ثغذًة راحـة ملدرس امللرر ونوعالب ؾن حواهة املوة وامضـف يف حتعَوِم، وجساؿد أ ًضا يف امخخعَط مخعوٍر فاؿوَة امخ

 ادلرايس جَات امخلومي وفلا خملرخات ثـمل امللرراخذَار اسرتاثَ 

منا ابؾخحاٍر فرظة ن   ؿىل حتعَل امعامة وثلومي مس خوى حتلِلَ خملرخات ثـمل ملرر درايس. ذلكل ًًدغي امخفكري يف اسرتاثَجَات امخلومي املمكٌة،  وخـمل، ٌساؿد يف امخـرفمل ًـد ثلومي ثـمل امعامة من أ خل الامذحان ووضؽ ادلرخات حفسة، واإ

ئة امخدٌرس نوخـرف ؿىل املس خوى اذلي توغَ امعالب يف حتلِق خمرخات امخـمل تب هواؾِا اخملخوفة، املـرفِة واذلُيَة اميت حكون مالمئة نوخـرف ؿىل مس خوى حتلِق لك خمرج من خمرخات ثـمل امللرر ادلرايس. أ ي ما الاسرتاثَجَات اميت سُس خخدهما ؾضو َُ 

ة وامـامة.  ن اس خخدام الاخذحار مثال كد ٍكون غري مٌاسة مخحلِق ُذا اخملرجثعوٍر همارات امعامة يف امـرض امفـالفـيدما ٍكون ،مثاًل، خمرج امخـمل واملِاًر ، وأ ن ال سووب ال وسة مالحؼة أ داء امعامة أ زياء كِامَ تـرض ثلدميي أ مام زمالئَ وثلومي ، فاإ

مـامة. ذلا ًًدغي اكرتاح اسرتاثَجَات ثلومي مذيوؿة ملك خمرج أ م يف مس خوى املِارات ااسرتاثَجَات امخلومي ًًدغي أ ن ًمت حبسة هوع خمرج امخـمل، ُل يف مس خوى املـرفة وامفِم، مس خوى املِارات اذلُيَة، املِارات امخخععَة وًـين ذكل أ ن اخذَار  أ دائَ.

 ثـمل، وًرتك اخذَار الاسرتاثَجَة املياس حة مـضو َُئة امخدٌرس، وفلا نوؼروف ثـوميَة املخاحة.

 :اسرتاثَجَات امخلومي امللرتحة

حراءات امخلومي  اخلعائط امـامة وسائل امخلومي اموزن امًس ىب اإ

% اىل 11من  امفعل ادلراىسثلومي مس متر ؿىل مدى 

15%% 

 حمدد. ووكت ،ومس خوى أ داء، خرج ثـملمب مرثحعةهممة فردًة او حامؾَة  املِام وامخلكَفات وامححوث

ؿىل أ ن حتدد خمرخات امخـمل  ،س هتدف لك أ و مـؼم خمرخات امخـمل ذات امـالكةج هممة فردًة  عَىل اخذحار حت  %11%اىل  5من  ادلرايسامذحان مٌخعف امفعل 
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 أ (./17كٍرن لك سؤال وفلاً همنوذج امخلومي)

% اىل 71من  ادلرايسامذحان هناًة امفعل 

81% 

هممة فردًة جس هتدف لك أ و مـؼم خمرخات امخـمل ذات امـالكة ؿىل أ ن حتدد خمرخات امخـمل  حتعَىل   اخذحار

 أ (./17كٍرن لك سؤال وفلاً همنوذج امخلومي)

هممة فردًة أ و حامؾَة جس هتدف لك خمرخات امخـمل امخعحَلِة/املِيَة امواردة ىف منوذج وفلاً  اخذحارات أ داء معىل/ثعحَلى  %111 ( اكمل/معيلأ داء )ثلومي 

همنوذج "ثلومي امرتتَة امـموَة " ، أ و اى مناذج ثلومي أ خرى ثخوافق مؽ امللررات ذات امعاتؽ 

 .امـمىل لك ؿىل حدة 

هممة فردًة أ و حامؾَة جس هتدف  خمرخات امخـمل خمرخات امخـمل امخعحَلِة/املِيَة امواردة ىف  اخذحارات أ داء معىل/ثعحَلى  لرراملوفلا معحَـة  ( حزيئ/معيلثلومي أ داء )

 ثوظَف لك ملرر ؿىل حدة )حرفق(.

 

ة وتـغ ملررات ال وضعة محاىق الاخذحارات وامخلكَفات خالل سري ادلراسة )امخلومي امحيايئ(. وٌس خثىن من ذكل امللررات ذات امعحَـة اخلاظة مثل امرتتَة امـموَ% 21% من مجموع درخات امللررمالمذحان اههناىئ)امخلومي اخلخاىم( و81وثضلك ؿام خيعط 

 ىف جرانمج رايض ال ظفال.

 

 "هناًة اموزَلة"

 

 


