
 

 :انربايج انتذسيجيخ
 :انربايج انتذسيجيخ انيت تمذو نكم يٍ املعهًبد ًاملعهًبد األًائم ًاملششفبد انرتثٌيبد  نهًنيج انتكبيهي

 

انفرتح انضينيخ انالصيخ نتنفيزه اعى انربَبيج و  َجزه خمتصشح 
مبعذل ( عبعخ15)اعجٌع  انتالًح 1

عبعبد يٌييب ملذح اعجٌع3  
يمٌو  ىزا انربَبيج عهَ تعشيف املعهًبد ثأحكبو انتجٌيذ يف 

انمشاٌ انكشيى  ًمتكينيٍ يٍ انتالًح اجملٌدح يع انرتكيض عهَ اآليبد 
(. 4ــ 1)انغٌس انمشآَيخ املمشسح يف كتت املنيج انتكبيهي نهصفٌف   

انتحذث  ثبنهغخ انعشثيخ  2
 انفصحَ 

( عبعخ30)اعجٌعبٌ 
دح عبعبد يٌييب مل 3مبعذل 

.أيبو يتتبنيخ 10  

يمٌو ىزا انربَبيج  عهَ إكغبة املعهًبد لٌاعذ انهغخ انعشثيخ حنٌا 
ً صشفب نتًكينيٍ يٍ ييبساد انتحذث ثبنهغخ انعشثيخ انفصحَ  

.ًرنك إلعتخذييب يف انغشفخ انصفيخ أحنبء انتذسيظ   
طشق   3

تذسيظ املنيج انتكبيهي 
 نهًتعهًني انصغبس 

( عبعخ 75) حالحخ اعبثيع
عبعبد يٌييب يجذأ  5مبعذل 

انربَبيج ثخالحخ أيبو يتتبنيخ 
ًثعذ رنك يكٌٌ ثٌالع يٌو يف 

.االعجٌع إىل هنبيخ انربَبيج  

:يمٌو ىزا انربَبيج عهَ املٌضٌعبد انتبنيخ   
فهغفتو ًأىذافو : انتعشيف ثبملنيج انتكبيهي يٍ حيج  -

 .ًحمتٌاه

 يفيٌيو ًكيفيخ تطجيمو : انتعهًيخ املتعهى حمٌس انعًهيخ  انتعهيًيخ  -

 .انتعشيف ثبملتعهى انصغري خصبئصو ًآنيخ انتعبيم يعو -

آنيخ انذيج ثني املٌاد ًانشثط ثني األَشطخ عنذ تذسيظ  دسًط  -
 .املنيج انتكبيهي 

 .آنيخ تذسيظ كم يبدح يف ضٌء املٌاد املنذجمخ األخشٍ  -

انتعشيف مبيبو ًآنيخ انمشاءح انتشبسكيخ ًانفشديخ  يٍ حيج  -
 .انتنفيز ًانفشق ثينيًب 

 .اإلعذاد انكتبثي نذسًط املنيج انتكبيهي  -

 .انتمٌيى يف املنيج انتكبيهي  -
 .أمنبط انتعهى املختهفخ ًانزكبءاد املتعذدح  -

.تنًيخ انتفكري اإلثذاعي نذٍ انتالييز - 



.نمبء انصجبح ًأمهيخ ًآنيخ تطجيمو   -  
.ٌَاعيب ًعاللتيب ثبنتعضيض يفيٌو انذافعيخ ًأ -  

.أٌَاع انتعهى اننشط -  
صيبساد ملذاسط املنيج انتكبيهي ثغشض اإلطالع عهَ أداء كم  -

.يٍ املعهًخ ًانتالييز  
.انتذسيظ املصغش نهًنيج انتكبيهي داخم انمبعخ انتذسيجيخ   -  

تذسيظ يبدح انهغخ االجنهيضيخ يف  4
 املنيج انتكبيهي

(عبعخ25)اعجٌع   
حى ( عبعخ15)أيبو يتتبنيخ  3

 يٌيني ثعذ فرتح يٍ انتذسيظ

يمٌو ىزا انربَبيج عهَ تعشيف املعهًبد عهَ حمتٌٍ كتت انهغخ 
اآلجنهيضيخ ثبملنيج انتكبيهي ًيكغجيى ييبسح تذسيظ انمشاءح 

ًانكتبثخ ًانتحذث االعتًبع ًخصٌصب تذسيظ األصٌاد 
ٍ إكغبة كًب ًيعًم انربَبيج عم.ًانكهًبد اخلبصخ ثبنهغخ 

املعهًبد ييبسح تذسيظ انمشاءح انتشبسكيخ ًانمشاءح انفشديخ ًانفشق 
ثينيب ًكزنك يعشف انربَبيج املعهًبد عهَ طشيمخ تنفيز انكتبثخ 

.انتشبسكيخ ثإعتخذاو انغجٌسح انصغريح  
كًب ًيعشف انربَبيج املعهًبد عهَ طشائك تذسيظ يفبىيى انعهٌو 

.ًانشيبضيبد ثبنهغخ اإلجنهيضيخ  
طشق تذسيظ يفبىيى  5

انشيبضيبد نهصفني األًل 
 ًانخبَي

(عبعخ 25)أعجٌع  كغبة املعهًبد طشق تذسيظ يفبىيى إيمٌو ىزا انربَبيج عهَ  
انشيبضيبد ًآنيخ انذيج ثني املٌاد ًانشثط ثني األَشطخ عنذ 

.تذسيظ دسًط املنيج انتكبيهي  
طشق تذسيظ يفبىيى انعهٌو  6

 نهصفني األًل ًانخبَي
(عبعخ 25) أعجٌع كغبة املعهًبد طشق تذسيظ يفبىيى إيمٌو ىزا انربَبيج عهَ  

انعهٌو ًآنيخ انذيج ثني املٌاد ًانشثط ثني األَشطخ عنذ تذسيظ 
.دسًط املنيج انتكبيهي  

طشق تذسيظ يفبىيى  7
انشيبضيبد نهصفني انخبنج 

 ًانشاثع

(عبعخ 25)أعجٌع  املعهًبد طشق تذسيظ يفبىيى  كغبةإيمٌو ىزا انربَبيج عهَ  
انشيبضيبد ًآنيخ انذيج ثني املٌاد ًانشثط ثني األَشطخ عنذ 

.تذسيظ دسًط املنيج انتكبيهي  
(عبعخ 25)أعجٌع طشق تذسيظ يفبىيى انعهٌو  8 كغبة املعهًبد طشق تذسيظ يفبىيى إيمٌو ىزا انربَبيج عهَ  



ًاد ًانشثط ثني األَشطخ عنذ تذسيظ انعهٌو ًآنيخ انذيج ثني امل نهصفني انخبنج ًانشاثع
.دسًط املنيج انتكبيهي  

طشق تذسيظ كتت انتييئخ  9
 نهصف األًل

(عبعخ15)أيبو 3 يمٌو ىزا انربَبيج عهَ تعشيف املعهًبد عهَ حمتٌٍ كتت انتييئخ  
.نهصف األًل ًآنيخ تذسيغيب  

 

 
 :املنيج انتكبيهيانربايج انتذسيجيخ انيت تمذو ملذيشاد ًيغبعذاد املذيشاد مبذاسط  

 

انفرتح انضينيخ انالصيخ نتنفيزه اعى انربَبيج  َجزه خمتصشح 
دًسح  

 تعشيفيخ ثبملنيج انتكبيهي
أيبو3  :يمٌو ىزا انربَبيج عهَ املٌضٌعبد انتبنيخ    

.انتعشف عهَ حمتٌٍ انكتت انذساعيخ نهًنيج انتكبيهي  -  

 .انصغبس آنيخ انذيج ثني املٌاد أحنبء تذسيظ املتعهًني  -

 .انتخطيط نهذسًط  -

 .انتمٌيى يف املنيج انتكبيهي  -

.نمبء انصجبح ًأمهيخ ًآنيخ تطجيمو   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


