
  
                                                         

 
                                                                                          إدارة التطوير والتنمية                                                                                                  وزارة التربية                                                             

( 6: )عدد الصفحات                                                                    الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري   قطاع 
: التاريخ                                                                      :                      رقم اإلشارة       

 ----------------------------------------------------------------------------------

(( قــــرار ))  
  ٌـانزدرَتج ــد انربَبوـأٌ عقــثش

  عهً انكفبَبد ملعهًٍ املرحهخ االثزدائُخ رطىَر يهبراد انهغخ األسبسُخ يف املُهح املجٍُ
و  2016/2017نهعبو اندراسٍ 

 --------------------------

 :َأرٍاملشبر إنُه وفقًب ملب  انزدرَجٍرقرر عقد انربَبيح 
: يٍ انربَبيح انزدرَجٍ اهلدف انعبو ـ1
.  االبتدائيةمي ومعممات المرحمة األساسية في المنيج المبني عمي الكفايات لمعل ميارات المغةكيفية تطوير * 
  :انربَبيح انزدرَجٍ ـ يقر عقد  2
: والتنمية التطوير بإدارة التدريبي يعقد البرنامج  *

. (بنين  –مقابل ثانوية فيد الدويري  – 105 شارع – 2قطعة   -الجابرية) مركز التدريب   -
( الجيراء بنين سابقا)يوسؼ العذبي الصباح  بنين  خمؼ ثانوية – 2قطعة   -القصر   – الجيراء) مركز التدريب  -
:  ـ يدح ويىاقُذ انربَبيح انزدرَجٍ  3
بالفترة  م1/12/2016ؽ ػواؼػالم الخميسوم ػي إلػػى م27/11/2016ؽ ػػػد المواؼػوم األحػػن يػي مػج التدريبػرنامػدأ البػػبػي*

 مساء      ( 8 –5) اعةػمن الس ،مباليو تدريبية اتػساع (3)ع ػبواؽ، دحح انىاذنهًدًىع يةأيام تدريب (5)دة ػلم ،المسائية
[ كما ىو مبين في جدول المحاضرات المرفؽ ]  .ويتخممو نصؼ ساعة استراحة بين المحاضرات

: ـ فئبد املزدرثني 4
.  متدرب( 23)وعددىم  االبتدائيةفي المرحمة  المغة االنجميزيةمادة  معممي* 
. متدربة ( 46) وعددىن في المرحمة االبتدائية  جميزيةالمغة االنمادة  معممات* 
.   اثنين لممتدربات وواحدة لممتدربين ثالث مجموعات إلىالمتدربين والمتدربات  تقسيمتم * 
:  املُهح انزدرَجٍـ  5

. وير والتنمية بإشراؼ إدارة التطالمغة االنجميزية ُأعد محتوى البرنامج التدريبي من قبل التوجيو الفني العام لمادة * 
.  نهًدًىعخ انىاحدحساعة تدريبية ( 15)ينفذ البرنامج التدريبي في * 
: ـ أسهىة رقىَى املزدرثني  6

  (% 30)   الحضور* 
( % 30)المشاركة       * 
( % 40)    حمقة نقاشية*
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: التاريخ                                                                                          2ط/تابع القرار رقم وت    

----------------------------------------------------------------------------------- 
(  إدارٌ  -فٍُ  - ردرَجٍ )ـ هُئخ اإلشراف  7
 

اىؼَو اىَنيف ثٔ ٍرمس اىؼَو االضٌ ً 

 فْٜ ٍشرف ثبإلدارح اىؼبٍخ ىيزؼيٌٞ اىخبصىغخ االّجيٞسٝخ اهاىز٘جٞٔ اىفْٜ ىَبدح   ٍَذٗح أدَذ اىشٞخ. أ 1

 فْٜ ٍشرف اىز٘جٞٔ اىفْٜ ىَبدح  اىيغخ االّجيٞسٝخ ثَْطقخ اىجٖراء اىزؼيَٞٞخ ػبطف راغت اىطٞذ. أ 

ٍذرة  اىزؼيَٞٞخ اىجٖراء ثَْطقخٓ اىفْٜ ىَبدح اىيغخ االّجيٞسٝخ اىز٘جٜ ػجذ اىذيٌٞ غْذر. أ 2

 ٍذرة ٗجٞٔ اىفْٜ ىَبدح اىيغخ االّجيٞسٝخ ثَْطقخ اىجٖراء اىزؼيَٞٞخاىذ ضي٘ٙ شؼالُ. أ 3

 ٍذرة اىز٘جٞٔ اىفْٜ ىَبدح اىيغخ االّجيٞسٝخ ثَْطقخ اىفرٗاّٞخ اىزؼيَٞٞخردبة ّذٌٝ .أ 4
 

<<<  رُجُهبد هبيخ >>> 
واإلطالع عميو والتعرؼ (  المتدربين والمتدربات )عرض قرار البرنامج التدريبي عمى  مدراء الشئون التعميميةػ عمى 1

 .عمى بنوده والتوقيع عميو بالعمم 
( 785)تطبؽ الئحة جزاءات المتخمفين عن حضور البرنامج التدريبي الصباحي والمسائي الصادرة بالقرار رقم . 2

م والتي تنص عمى معاقبة الموظؼ بخصم يوم واحد من راتبو الشيري مقابل كل يوم تخمؼ عن 1987/ 6/4بتاريخ 
. ور محاضرتين من محاضرات البرنامج التدريبي المكمؼ بحضورىا صباحية كانت أم مسائية حض

. يمزم التفرغ الكامل لمبرامج التدريبية الصباحية . 3
،،، ،مبىخجهاالخزصبص انعهى وانعًم  خهبدعهً مجُع 

يدَر إدارح انزطىَر وانزًُُخ                                                                                                                      
 

                                                 

:  ٍِ  ىنو حّطخ

  ٗاىزط٘ٝر اإلدارٛ ىيشؤُٗ اإلدارٝخاىطٞذ  اى٘مٞو اىَطبػذ 

  ىيزؼيٌٞ اىؼبًاىطٞذ اى٘مٞو اىَطبػذ 

 ٗاىْ٘ػٜ  اىطٞذ اى٘مٞو اىَطبػذ ىيزؼيٌٞ اىخبص 

 ٍذراء ػًَ٘ اىَْبطق اىزؼيَٞٞخ 

 ٗ اىؼبٍيخاىق٘ٙ رَْٞخ ٍراقجخ اىزذرٝت  
  ٛ٘قطٌ اىزذرٝت اىزرث

  قطٌ رقٌ٘ٝ اىجراٍج اىزذرٝجٞخ

  ٌاىزذرٝت   ٍطبػذادقط

 اىيغخ االّجيٞسٝخ  اىز٘جٞٔ اىفْٜ اىؼبً ىَبدح 

 اإلدارح اىؼبٍخ ىيزؼيٌٞ اىخبص 

  (ُ ٍذبضجخ اىَنيفٜ) إدارح  اىشئُ٘ اىَبىٞخ 

 اى٘زارح   ٍنزجخ

  اىَزذرثبد  اىَزذرثِٞ ٍٗرامس ػَو

   ِٕٞٞئخ اإلشراف اىفْٜ ٗاإلدارٛ ٗاىَذرث

 اىَيف 

حنان العيسى   :منسق التدريب 
 

(  و 2016/ 17/3 :ثزبرَخ  (126)أودع مبكزجخ انىزارح ثرقى 
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خدول حمبضراد انربَبيح انزدرَجٍ  
  رطىَر يهبراد انهغخ األسبسُخ يف املُهح املجٍُ عهً انكفبَبد ملعهًٍ املرحهخ االثزدائُخ

و  2016/2017نهعبو اندراسٍ 
 

 ِٝاىَذبضر أضَبءاىَ٘ض٘ػبد اىًٞ٘ ٗاىزبرٝخ 

 

األدذ 

27/11/2016 ً

 

 

 رَْٞخ اىنفبٝبد اىخبصخ ثَٖبرح االضزَبع اضزرارجٞبد

 رطجٞقبد ػَيٞخ 

ػجذ اىذيٌٞ غْذر .أ

 

ضي٘ٙ شؼالُ .أ

 

 ردبة ّذٌٝ.أ

 

 

 

 االثِْٞ

28/11/2016 ً

 

 

 اصخ ثَٖبرح اىزذذسرَْٞخ اىنفبٝبد اىخ اضزرارجٞبد

 ػَيٞخ رطجٞقبد 

 

 

اىثالثبء 

29/11/2016 ً

 

 

 رَْٞخ اىنفبٝبد اىخبصخ ثَٖبرح اىقراءح اضزرارجٞبد

 رطجٞقبد ػَيٞخ 

 

 

 األرثؼبء

30/11/2016 ً

 

 

  رَْٞخ اىنفبٝبد اىخبصخ ثَٖبرح اىنزبثخ اضزرارجٞبد

 رطجٞقبد ػَيٞخ

 

 

 اىخَٞص

1/12/2016 ً

 

 

فٜ  اإلثذاػٜٗ اىْبقذ ٗ  ٝر اىَْطقٜاىزفل أضبىٞت إرجبع 

 األرثغرط٘ٝر اىَؼبراد 

 

 رطجٞقبد ػَيٞٔ
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املكهفني حلضىر انربَبيح انزدرَجٍ  واملزدرثبد  أمسبء املزدرثني
رطىَر يهبراد انهغخ األسبسُخ يف املُهح املجٍُ عهً انكفبَبد ملعهًٍ املرحهخ االثزدائُخ 

و  2016/2017نهعبو اندراسٍ  
(  و1/12/2016إىل   و27/11/2016يٍ  خالل انفرتح)  

( سهىي شعالٌ. أ) اجملًىعخ األوىل                                                          :
يركس ردرَت اجلهراء                                                                    

االضٌ ً 
اىَْطقخ 

اىزؼيَٞٞخ 

 ٍرمس اىؼَو

 ثِْٞ. ال ٍرشذ اىطيَٞبُ إاىٌ اىؼبصَخ رٗاء شرٝف ػٞذ اىؼْسٛ 1

 ثْبد. ػِٞ جبى٘د إ اىؼبصَخ ضبرح خبىذ أدَذ اىشرف 2

 ثِْٞ. اىَال ٍرشذ اىطيَٞبُ إ اىؼبصَخ رٗاُ ّجٞو ٍذَذ ٍذَ٘د 3

 ثْبد. أً اىجراء ثْذ صف٘اُ إ اىجٖراء شٞرِٝ طٔ ٍذَذ اىسّبرٜ 4

 ثْبد. ػبئشخ إ اىجٖراء دِْٞ أٍِٞ ػيٜ ٍبضٜ 5

 ثِْٞ. ضٞذ خيف اىْقٞت إ اىجٖراء جبة هللا ػٞوإضَبٕجخ رٗثٜ  6

 ثْبد. درح ثْذ أثٜ ضفٞبُ إ اىجٖراء أٍبّٜ ّشبء ضؼ٘د اىؼزٞجٜ 7

 ثْبد. اىصبثرح اىذجشٞخ إ اىجٖراء ضي٘ٙ ضؼٞذ ٍذَ٘د دٗٝذار 8

 ثْبد. اىصيٞجٞخ إ اىجٖراء اىجش ّ٘اه فالح ٍْبٗر 9

 ثْبد. اىطردٔ إ اىجٖراء فبطَخ خيف اىظفٞرٛ 10

 ثْبد. أث٘ ٕرٝرح إ اىجٖراء أفراح ػيٜ ٍشؼبُ اىؼبزٍٜ 11

 ثْبد. اً ٗرقخ إ اىجٖراء داله ػجذاىردٌٞ اىطؼٞذ 12

 ثْبد. أٍَٞخ ثْذ اىْجبر إ اىجٖراء ٍٖب ٕبٝف دَذاُ اىؼبزٍٜ 13

 ثْبد. أً جَٞو اىؼبٍرٝٔ إ اىجٖراء ٕذٙ ٍذَذ ثرٗد ٍؼ٘ض 14

 ثْبد. طَخ ثْذ اىذطِٞ إفب اىجٖراء ثطَٔ ٍذَذ ضٞذ اىَقَر 15

 ثْبد. إ اً مؼت اىجٖراء ػبدىخ خيٞفخ ّبصر اىطَٞبُ 16

 ثْبد. شرٝفخ األٍٞر إ اىجٖراء خي٘د ٍذهللا ٍججو اىرشٞذٛ 17

 ثِْٞ. اىؼذضبّٜ إ اىجٖراء اَٝبُ ٍذَذ اضَبػٞو  18

ثِْٞ . اى٘ادخ أ اىجٖراءّ٘ف ٍقجو ػ٘دح اىؼجَٜ  19

ثْبد . أٍَٞخ ثْذ خيف أ اىجٖراءػجذ اىذَٞذ فؤادح ٍذَذ ػجذ اىردَِ  20

ثْبد . رَٞبء أ اىجٖراءدْبُ أدَذ زمٜ ػجذ اىفزبح  21
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أمسبء املزدرثني واملزدرثبد املكهفني حلضىر انربَبيح انزدرَجٍ  
رطىَر يهبراد انهغخ األسبسُخ يف املُهح املجٍُ عهً انكفبَبد ملعهًٍ املرحهخ االثزدائُخ 

و  2016/2017نهعبو اندراسٍ  
( و 1/12/2016إىل   و27/11/2016يٍ  خالل انفرتح)  

( رحبة َدَى. أ) انثبَُخاجملًىعخ                                                           :
يركس ردرَت اجلبثرَخ                                                                    

االضٌ ً 
اىَْطقخ 

اىزؼيَٞٞخ 

 ٍرمس اىؼَو

 اىَال ّبصر أ ثِْٞ األدَذٛ ػٜفجر أضؼذ ٝ٘ضف اىرفب 1

 أ ثْبد ْٕذ ثْذ أثبثخ األدَذٛ ىٞيٚ ػذّبُ ٍذَ٘د اىذٗضرٛ 2

 أ ثِْٞ اثِ ٍبجذ األدَذٛ أضَبء ٍذَذ اىجي٘شٜ 3

 أ ثْبد ّ٘رٓ راشذ اىطٞف األدَذٛ أدَذ اىؼبزٍٜضراء إ 4

 األرقٌ أ ثِْٞ األدَذٛ رّب ضؼ٘د ٍذَذ اىَرٛ 5

 أً أَِٝ أ ثْبد األدَذٛ  دْبُ خبىذ ٍْٞف ثِ جذػبُ 6

 ثبدثخ اىجبدٝٔ أ ثْبد األدَذٛ ّ٘رٓ فالح دطِٞ اىؼجَٜ  7

 ثْبد.زْٝت ثْذ اىؼ٘اً أ ٍجبرك اىنجٞر  ٍؼبىٜ ٕبدٛ اىؼجَٜ 8

 ثْبد. ض٘دح ثْذ زٍؼخ أ ٍجبرك اىنجٞر فبطَخ ػجذ اىذطِٞ اىْبصر 9

  ُأ ثْٜ اىَال ضؼ٘د اىصقر ٍجبرك اىنجٞر داّخ ٍذَذ اىغضٞت 10

 أ ثِْٞ خبىذ اىَطؼ٘د ٍجبرك اىنجٞر ّ٘ف أضؼذ اىذرثبش 11

 أ ثِْٞ ػجذ هللا اىرٍٜٗ اىفرٗاّٞخ ْٕبدٛ ٍججو اىَطٞرٛ 12

 أ ثْبد رٛ قبر اىفرٗاّٞخ رٌٝ ضبىٌ خيف اىٖٞفٜ 13

 أ ثْبد فبطَخ ثْذ قٞص اىفرٗاّٞخ ػيٞبء مَبه اىذِٝ راغت 14

 أ ثْبد ثْذ قٞصفبطَخ  اىفرٗاّٞخ ػيٞبء دجٞت اىسقبح 15

 أ ثِْٞ ػجذ اىؼسٝس اىرشٞذ اىفرٗاّٞخ دْبُ زٝذ اىَطٞرٛ 16

 أ ثْبد اىؼضٞيٞخ اىفرٗاّٞخ فبطَخ ضبٝر اىخشبة 17

 أ ثِْٞ أدَذ ػطٞخ األثرٛ اىفرٗاّٞخ اىشَٞبء ٍذَذ ػفٞفٜ 18

 أ ثْبد زٝذ اىذرة اىفرٗاّٞخفجر فبرش اىجطبر  19

 ثْبدأ ثْذ اىذبرس أرٗٙ  د٘ىٜثشبٝر اثرإٌٞ جَؼخ  20

 ثِْٞ أ شٞخبُ اىفبرضٜ د٘ىٜاٍْٞخ دَ٘د اىذَذاُ  21

 ثِْٞ أ اىشٖذاء د٘ىٜد٘راء ػجذ اىؼسٝس دطِٞ  22

 ثْبد أ اىردٝفخ د٘ىٜزْٝت ػيٜ اىصبٝغ  23

أ ثِْٞ  ثِ ضْٞباىؼبصَخ ى٘ى٘ح خبىذ إثرإٌٞ  24

أ ثْبد  ػِٞ جبى٘داىؼبصَخ ٝبضَِٞ دطِٞ ّبصر  25
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أمسبء املزدرثني واملزدرثبد املكهفني حلضىر انربَبيح انزدرَجٍ  
دائُخ رطىَر يهبراد انهغخ األسبسُخ يف املُهح املجٍُ عهً انكفبَبد ملعهًٍ املرحهخ االثذ

و  2016/2017نهعبو اندراسٍ  
( و 1/12/2016إىل   و27/11/2016يٍ  خالل انفرتح)  

( عجد احلهُى غُدر. أ)اجملًىعخ انثبنثخ                                                           :
اجلبثرَخ يركس ردرَت                                                                    

االضٌ ً 
اىَْطقخ 

اىزؼيَٞٞخ 

 ٍرمس اىؼَو

 أ ثِْٞ اىغساىٜ اىؼبصَخ خبىذ ٗىٞذ ٝ٘ضف 1

 اإلثرإٌٞ أ ثِْٞدَ٘د  اىؼبصَخ خَٞص مطبة ػٞبط 2

 أ ثِْٞ ػجذ اىَذطِ اىجذر اىؼبصَخ ٍذَذ ٍصطفٜ ٍذَذ 3

 أ ثِْٞ اىذٗدخ اىؼبصَخ ػجذ اىؼبه صبثر ػجذ اىؼبه 4

 أ ثِْٞ ػيٜ ثِ أثٜ طبىت د٘ىٜ ىٜ ٍذَذٍذَذ ػجذ اىٕ٘بة ع 5

 أ ثِْٞ ػيٜ ثِ أثٜ طبىت د٘ىٜ ٝ٘ضف دطِ رجت اىصراف 6

 أ ثِْٞ ّبصر ضؼ٘د اىصجبح د٘ىٜ ػيٜ ػجذ هللا اىَٖذٛ 7

 أ ثِْٞ ّبصر ضؼ٘د اىصجبح د٘ىٜ ثذر ػيٜ اىذذاد 8

 ثِْٞ . ػجذ اىردَِ اىذاخو أ األدَذٛ ربٍر ػجذ اىقبدر قبضٌ ػجذ اىذيٌٞ 9

 ثِْٞ . ػجذ اىردَِ اىذاخو أ األدَذٛ ثنرٛ رٍضبُ اىطٞذ أدَذ 10

 ػجذ هللا ثِ ضالً أ ثِْٞ األدَذٛ أّص ٍصطفٚ ٍذَذ رٍٗٞٔ 11

 ثْٞذر أ ثِْٞ األدَذٛ أَِٝ أدَذ ٍذَذ ٍصطفٚ 12

 ضٞذ رجت اىرفبػٜ أ ثِْٞ األدَذٛ ػجذ اىذفٞظ ٍصيخ ٍذَذ ٍقبثيخ 13

 ٍسػو ٕساع اىصاله أ ثِْٞ األدَذٛ أمثٌ ٍذَذ اثرإٌٞ اىذثبش 14

 أ ثِْٞ ٍؼرٗف اىطردبُ ٍجبرك اىنجٞر اضالً فزذٜ أدَذ 15

 أ ثِْٞ ٍؼرٗف اىطردبُ ٍجبرك اىنجٞر ٍؼبز شبٕر رثذٜ 16

 أ ثِْٞ االٍبً اىشبفؼٜ ٍجبرك اىنجٞر ػذّبُ ّبفغ اىشبػر 17

 أ ثِْٞ اإلٍبً اىشبفؼٜ ٍجبرك اىنجٞر دطبً جبثر ضالٍخ 18

 أ ثِْٞ اىَثْٚ اىفرٗاّٞخٍذ ضيَٞبُ اىطرٝفٜ ح 19

 أ ثِْٞ اىَثْٚ اىفرٗاّٞخضبٍٜ ػجذ اىَذطِ ٍذَ٘د  20

 أ ثِْٞ أدَذ اىخَٞص اىفرٗاّٞخٍذَذ ضؼٞذ ٍجذٛ  21

 أ ثِْٞ أدَذ اىخَٞص اىفرٗاّٞخضبٍٜ ٍصطفٚ ادَذ  22

 أ ثِْٞ أدَذ اىخَٞص اىفرٗاّٞخخيذُٗ ٍذَذ ػبرف ػجٞذاُ  23
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