
 

 وزارة انرتبيت
 اإلدارة انعبيت نهخعهيى اخلبص
 انخىجيه انفني نهغت االجنهيسيت

 7106 – 7107انعبو انذراضي 
 

 رئيطبث اقطبو ادلرحهخني االبخذائيت و ادلخىضطت  –انسيالء االفبػم / رؤضبء 
 بعذ انخحيت

 

 
حىطني انخذريب يشًم عهً اهى ادلىػىعبث انفنيت وانرتبىيت االكبدمييت انخي زبض ادلفبهيى احلذيثت  نخذريص يهبراث 

 انهغت اإلجنهيسيت  دبب يخىاكب يع انخغرياث انشبيهت نهًنبهج ادلطىرة و برايج ادلعبيري و انكفبيبث .

انذراضي كبيم حبيث يخى طرح يىػىع حذريبي عهً األضببيع انذراضيت نهعبو انخذريب حىطني برنبيج مت حقطيى  .0
 .كم أضبىع

عهً مجيع يعهًي انظفىف األول و انثبني و  7107-7106انخذريب نهعبو احلبيل حىطني برنبيج حىزيع  جيب .7
 انطبدش

 و حراجع بشكم جيذ ين قبم رئيص انقطى عن ربؼري ادلبدة انعهًيت رئيص انقطى و انسيالء ادلعهًني يطإونني  .3

نطخت يطبقت ين ادلبدة انعهًيت ) بىقج كبيف (  ين كم يىػىع يع مجيع يعهًي انظفىف األول  و البذ ين وجىد
 و انثبني و انطبدش . نكً يخًكنىا ين االطالع و ربذيذ نقبؽ ادلنبقشت و كيفيت انخطبيق اثنبء االجخًبع .

 ’Teachersنهحظىل عهً بعغ ادلراجع ين     www.privatedelt.comميكن االضخعبنت دبىقع انخىجيه انفني   .4

training section  . 

 . اضبىعيبنهخذريب و عرع ادلىػىع يخى زبظيض حظت كبيهت  .5

و انرد عهً مجيع االضخفطبراث اخلبطت نهسيالء قبم انبذء ببنخطبيق   Micro- teachingيقىو رئيص انقطى بخقذيى  .6
  .انيه انخطبيقبخقذيى ادلهبراث و 

 ين خالل فبعهيتانيذي ين اجلًيع عن  انخأكذو ضيخى يخى عرع ادلبدة انعهًيت عهً ادلىجه انفني عنذ انسيبرة  .7
 .حىثيق االعًبل (  وفرديت ادلنبقشت اجلًبعيت وانداخم انظف ،  انفعهي، انخطبيق طرح أضئهت )

 يف جسء خبص ين ضجم االجخًبعبث انفنيت ربج يطًً  انيت انخطبيق (  –) يبدة عهًيت  طرححىثيق مجيع يب  .8

 ) حىطني انخذريب ( 

يخى ذبًيع األضئهت انخي مل يخًكن مجيع انسيالء ين اإلجببت عهيهب ) ين خالل ادلراجع ادلخعذدة ( ين قبم رئيص  .9
 ه انفني .ادلخخض ببدلذرضت ين خالل االمييم ادلىثق يف يىقع انخىجي انقطى  و ارضبذلب اىل ادلىجه انفني 

 .ضيخى حكثيف انسيبراث ين قبم ادلىجهني انفنيني و ادلىجه انفني األول نهًذارش نهًخببعت .01

  

 يع جسيم انشكر و انخقذير نهجًيع                               
 ادلىجه انفني األول نهغت اإلجنهيسيت                                 

 عبئشت انظقر                                              

 

 ادلىػىع أنيت انعًم خبطت حىطني انخذريب و انخنًيت ادلهنيت    
 

http://www.privatedelt.com/

