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عالجيةال ططاخل ملف  

 



 

 

 

 انفيشط
 ادلٌضٌع و

 يؼهٌيبد ػبيخ ػن انطبنجبد 3

 االخزجبس انقجهي 4

 االخزجبس انجؼذي 5

 رقشيش اخلطخ انؼالجيخ 6

 

  



 

 

 

 يؼهٌيبد ػبيخ ػن انطبنجبد انضؼيفبد

 اسى انطبنجخ انصف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ىنب يف ىزه انصفحخ رضغ اًساق االخزجبساد انقجهيخ 
 نهطبنجبد

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ىنب يف ىزه انصفحخ  رضغ اًساق االخزجبساد انجؼذيخ 
  نهطبنجبد



 

 

 

 

  



 

 

 

 ادلًهكخ انؼشثيخ انسؼٌديخ            
 ًصاسح انزؼهيى

 إداسح انزؼهيى مبحبفظخ ........
 يذسسخ .........

 رقشيش اخلطخ انؼالجيخ
انصف :                                      

                   
 اسى انطبنجخ :

 نٌاحي انضؼف
o                                 يزبثؼخ ًاسززكبس o                       ػًهي o                    اسزًبع 

 اسجبة انضؼف 
 1-ػذو ًجٌد دافغ أً حبفض نهزؼهى 

 2-صؼٌثخ فيى ًاسزيؼبة ادلبدح 

 3-ادليم نهخجم ًاالنطٌاء ًػذو ادلشبسكخ يف انذسط

 4-سٌء احلبنخ انصحيخ ًادلؼبنبح ين ضؼف )انسًغ _ البصر _ النطق(

 5-انششًد انزىين ًػذو االنزجبه أثنبء انششح

 6-انغيبة ادلزكشس ػن حصص ادلبدح

 7-اإلمهبل ادلزكشس يف أداء انٌاججبد

 8-قهخ اىزًبو األسشح ًػذو يزبثؼزيب

 9-رغيري ادلؼهًبد ػن انفصم 

 11-كثشح احلشكخ أً سٌء انسهٌك



 

 

 

 طشق انؼالج

 1-شذ انزجبه انطبنجخ نهذسط ثبسزخذاو انٌسبئم ادلصبحجخ نهذسط

 2-حمبًنخ انزقشة ينيب ًانزٌدد إنيو ًفيى يشبكهو

 3-إششاك انطبنجخ يف االنشطخ ادلخزهفخ ادلزؼهقخ ثبدلبدح

 4-طشح االسئهخ ػهييب ثشكم يجسط ًإػطبئيب انٌقذ انكبيف نإلجبثخ

 5-حمبًنخ ًضؼيب جببنت أحذٍ انطبنجبد ادلزًيضاد نزسزفيذ ينيب ًركشس االجبثخ ين ثؼذىب

 6-يزبثؼخ أػًبذلب انزحشيشيخ أًل ثأًل

 7-ركهيفيب ثٌاججبد ًاػًبل ينبسجخ ًرشفغ ين يسزٌاىب 

 8-إششاكيب يف حصص انزقٌيخ 

 9-إششاك ًنيخ أيشىب يف خطخ ينبسجخ نؼالج انضؼف

 11-انزشجيغ انذائى ًادلسزًش نهطبنجخ أيبو صييالهتب إرا اثذد حتسنًب يف يسزٌاىب

 نزيجخ ادلزبثؼخ
 انفصم انذساسي األًل يبصانذ يف يسزٌاىب رقذيذ يف يسزٌاىب رأخشد يف يسزٌاىب
 انفصم انذساسي انثبني يبصانذ يف يسزٌاىب رقذيذ يف يسزٌاىب رأخشد يف يسزٌاىب

 يالحظبد
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.....................................................................................................
....................................................................................................  

 يؼهًخ ادلبدح :......................

  



 

 

 

 

 

 

 

 مت إػذاد ىزا ادلهف نهًؼهًبد  ين
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