
 مكرتح املصسّع

 اضه املصسّع

 الرتبٔ٘ الفئ٘تطْٓس قدزات ارتسجيني يف 

 يف دامع٘ األقضٙ 

 التعلٔه العالٕ الكطاع

 مهاٌ التيفٔر  املصسّع ّمربزات خلفٔ٘

لب٘ الطّابداعات بتطْٓس مَازات  ٍتناوإىل االتطعٙ دامع٘ األقضٙ      

 ٍرا املْعْع ، سٔح تغعيف ناف٘ التدضضات املتنٔصًٓ ّصكل مْاٍبَه

اليت ٓعاىٕ ميَا قطاع غصٗ مً  ،ا يف مجل ٍرِ الظسّفضله أّلْٓاتَعلٙ 

أٌ العنلٔ٘ الرتبْٓ٘  ّمً املعلْو ،أثس علٙ ناف٘ مياسٕ اذتٔاٗ ،سضاز داٜس

أٍه متطلبات البياٛ ّالتطْٓس ألٖ زتتنع، ّخباص٘ متجل  ،ّالتعلٔنٔ٘

الهادز باضتجياٛ  ،ملْازد التطْٓسٓ٘، الرٖ ٓفتكد إىل ااجملتنع الفلططٔين

 زنٔصٗ أضاضٔ٘ لعنلٔ٘ التطْٓس. البصسٖ الرٖ ٓعد

البد مً تْفري ناف٘  ّاملسدْٗ،ٍداف امليصْدٗ ّألدل الْصْل إىل األ     

علٙ خْض  لٔهْىْا قادزًٓ ،الطلب٘ املتنٔصًٓ فئًاإبداعات متطلبات تطْٓس 

  ّاقتداز.بهفاٛٗ اذتٔاٗ ساسل مطتكبلَه ّم

مً أٍه السناٜص ّاملتطلبات  ،ٔ٘ املتدضض٘الربامر التدزٓب ّتعد     

الطلب٘ ّإبداعات األضاضٔ٘ اليت تغنً تطْٓس ّتينٔ٘ قدزات ّنفآات 

ّالتػريات املتطازع٘ يف  ،مبا ْٓانب الطسع٘ التهيْلْدٔ٘ اهلاٜل٘ ،املتنٔصًٓ

ناف٘ اجملاالت املدتلف٘، ّمً ٍرا امليطلل ىبعت اذتاد٘ إىل تْفري بسىامر 

، املتنٔصًٓ يف ختضضات فئ٘ لتعصٓص قدزاتَه لطلب٘تدزٓيب متدضط ل

 .ّتينٔ٘ إبداعاتَه

 مربزات املصسّع: 

الدزاضةةة٘ اليظسٓةةة٘ يف الكاعةةةات الدزاضةةةٔ٘  اذتالٔةةة٘ ال تلةةةيب استٔادةةةات     .1

 الطلب٘ املبدعني يف التدضضات الفئ٘ . 
ً    الة  .2  لتشفٔةصٍه  ، ّاذتادة٘ إىل يكط يف تعصٓةص اااٍةات الطلبة٘ املتنٔةصٓ

 .صًٓ فئاًًًلٔهْىْا متنٔ
ىكةةةط يف اامهاىٔةةةات ّالةةةربامر التدزٓبٔةةة٘ الةةةيت تَةةةته بَةةةرِ الصةةةس ٘    .3

 اهلام٘ ّاملتنٔصٗ مً الطلب٘.

 دامع٘ األقضٙ

 التازٓخ املتْقع للبدٛ بالتيفٔر

 عيد تْفس الدعه مباشسٗ

 املدٗ الالشم٘ لطسح العطاٛ

 أضبْعني

 مدٗ تيفٔر املصسّع

 ْزشَ 4

 



 للنصسّعاألٍداف التينْٓ٘  فٝ٘ املطتَدف٘ال أٍداف املصسّع

 اهلدف العاو:
 امع٘.ادتيف  ًً مطتْٚ الطلب٘ املبدعني فئاتطْٓس 

 ألٍداف ارتاص٘:ا
ارتسجيني ّطلب٘ الطلب٘ الهصف عً إبداعات  .1

 املطتْٚ السابع.

ّمً ٍه علٙ  ،فتح آفام فسظ عنل للدسجيني .2

 ّشو التدسز.
 تيْع٘.املالطلب٘ يف اجملاالت  تينٔ٘ ابداعات .3
 تطْٓل إىتادات الطلب٘ الفئ٘ يف اجملتنع احمللٕ. .4
ّالجكاف٘ ادتنالٔ٘ يف  ،ىصس ثكاف٘ التطامح .5

 اجملتنع الفلططٔين.

خيدو املصسّع 

( طالب 151)

 ّطالب٘

  العنل حتكٔل استٔادات

 حتطني دْدٗ التعلٔهّ
  ٕتعصٓص الْعع االدتناع

 .ّاالقتضادٖ للنذتنع احمللٕ

 ٗخلل فسظ عنل ددٓد. 

 تطاب ارتربٗ يف زتاالت ان

 .فئ٘ ابداعٔ٘

 التكدٓسٓ٘ هلف٘تالّصف خمتضس ملهْىات املصسّع  ّآلٔ٘ تيفٔرِ ّ

 ّصف املصسّع

يف زتاالت  ،لطلب٘ ّخسجيٕ نلٔ٘ الرتبٔ٘املبدع٘ َٓدف ٍرا املصسّع إىل دعه املصسّعات الفئ٘ ّااىتادٔ٘      

 ،ّالتأنٔد علٙ سكْم الطفل ،ّىصس ثكاف٘ التطامح يف اجملتنع الفلططٔين ،تَه قغآا ااىطاٌ بصهٍل عاو

 ،ّسكْم املسأٗ، ّاملصازن٘ الفاعل٘ يف اجملتنع احمللٕ، ّىصس ادتنالٔات، ّذلو مً خالل تْفري الدعه الفين

الفئ٘  مً خالل التدزٓب يف ادتْاىب ،ّاملادٖ ّاليفطٕ ّاجملتنعٕ هلا، ّتطْٓس قدزات املصازنني ّتأٍٔلَه

     ّإدازٗ املصازٓع الضػريٗ. ،ّالعالقات العام٘ ّاذتاضْب ّالتضنٔه ّالتينٔ٘ البصسٓ٘ ّاجملتنعٔ٘ ،ّاادازٓ٘

 آلٔ٘ التيفٔر

 عكد لكاٛ تعسٓفٕ مفتْح مع املَتنني ناف٘ سْل املصسّع. -1

 تيظٔه ّزش٘ عنل تعسٓفٔ٘ لطاقه نلٔ٘ الرتبٔ٘ الفئ٘ يف دامع٘ األقضٙ. -2
 .إبداعٔ٘|ّفتح أفام لطسح مبادزات  ش عنل لطلب٘ نلٔ٘ الرتبٔ٘ الفئ٘ يف مجٔع التدضضاتعكد ثالخ ّز -3
الرتبٔ٘ الفئ٘، عنادٗ التعلٔه املطتنس، عنادٗ )  متدضض٘ للفسش األّلٕ للنبادزات املكدم٘ تصهٔل ذتي٘ -4

 عنادٗ التدطٔط ّالتطْٓس، ...(.
 . دزٓب املصازنني علٙ مَازات العسض، ّعسض مبادزاتَهت -5
 ، ّإعالٌ اليتاٜر.الفاٜصٗ. عكد مكابالت الختٔاز املبادزات -6



 مكابالت اللذاٌ الفئ٘ لتشدٓد االستٔادات الفئ٘ ّاللْدطتٔ٘ للنصسّعات املكبْل٘.     -7
 مسسل٘ التدزٓب اادازٖ.    -8
 عكد ّزش٘ عنل سْل تيفٔر املعامالت املالٔ٘ ارتاص٘ باملصسّع.  -9

 االستٔادات ملصسّعات الطلب٘ املكبْل٘.مسسل٘ الصساٛ ّتْزٓد اللْاشو ّ  -11
 مسسل٘ التدزٓب الفين.  -11
 مسسل٘ التْدُٔ الفين.  -12
مسسل٘ االىفتاح علٙ اجملتنع احمللٕ، مً خالل عكد معازض يف ادتامعات ّاملدازس ّزٓاض األطفال   -13

 ّمسانص املسأٗ ّالبلدٓات ّاملؤضطات املدتلف٘.
 كدم٘. مسسل٘ أزشف٘ إلهرتّىٔ٘ دتنٔع املصسّعات امل  -14
 اذتضْل علٙ التػرٓ٘ السادع٘.  -15
 اذتفل ارتتامٕ. -16

 التهلف٘ التكدٓسٓ٘  عياصس املصسّع

 $20,000 تهلف٘ تيفٔر األىصط٘ ّالفعالٔات

 $20,000 اامجالٕ

 اآلثاز احمللٔ٘ املتْقع٘ لتيفٔر املصسّع

 إجيابٔ٘

 .البٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ للطالب حتطيت 
 .مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ازتفعت 
 عا الطالب عً الدازض٘ يف ز

 .ادتامع٘ ازتفع بصهل ملشْظ

 

 ضلبٔ٘

 ال ْٓدد -

 يف مصازٓع مصابَ٘ امع٘ خربٗ ادت

 هلا خربٗ عالٔ٘ يف تيفٔر ّااشساف علٙ مجل ٍرِ األىصط٘ ّالفعالٔات.ادتامع٘   -

 

 االتضال معلْمات
 عنٔد التدطٔط ّالتطْٓس –د. سطً عبد اهلل اليذاز  شدط االتضال
 602977 599 972+ زقه اهلاتف

 ha.najar@alaqsa.edu.ps الربٓد االلهرتّىٕ

 


