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�أواًل: مقدمة
التعريف :

        برنامج تاأهيلي للطالب من ذوي الإعاقة الفكرية بدرجة ب�سيطة ، ميتد الربنامج لثالث �سنوات بعد 
اإنهاء الطالب املرحلة املتو�سطة للرتبية الفكرية اأو ما يعادلها، غايته حتقيق ال�ستقاللية والكفاءة الجتماعية 

لاللتحاق بربامج تاأهيلية وتدريبية والنتقال اإىل احلياة العملية.
الأهــداف العامــة:

1-  تعويد الطالب على اللتزام بالقيم واملبادئ الإ�سالمية يف احلياة العامة.
2- اإك�ساب الطالب املعارف التي متكنه من اأداء العبادات ال�سرعية .

3- تزويد الطالب باملهارات الأكادميية والوظيفية.
4- تنمية املهارات الجتماعية الوظيفية للطالب .

5- تزويد الطالب باملهارات املهنية املالئمة لقدراته واإمكاناته.
6- اإك�ساب الطالب املهارات الأولية للتعامل مع التقنيات احلديثة وتوظيفها يف اجلوانب املهنية.

7- تنمية املهارات البدنية واحلركية املنا�سبة للطالب.
8- تنمية املهارات الفنية املنا�سبة للطالب.

9- تهيئة الطالب لالنتقال من املدر�سة اإىل احلياة العملية .
مكان تقدمي اخلدمة : 

يقدم الربنامج التاأهيلي للرتبية الفكرية بعد املرحلة املتو�سطة يف برامج الرتبية الفكرية املدجمة دجما مكانيا 
اأما   ، ب�سيطة  بدرجة  العقلية  الإعاقة  ذوي  للطالب  الفكرية  الرتبية  معاهد  يف  اأو  العام  التعليم  مدرا�س  يف 
الطالب ذوو الإعاقات املتعددة )اإعاقة فكرية مع اإعاقة حركية ( و) اإعاقة فكرية مع ا�سطراب توحد ( فتقدم 
الرتبية  معاهد  املتو�سطة من خالل  املرحلة  بعد  الفكرية  للرتبية  التاأهيلي  للربنامج  الرتبوية  لهم اخلدمات 
الفكرية واإذا مل يتوفر معهد للرتبية الفكرية يف املنطقة اأو املحافظة فيتم قبولهم يف برامج للرتبية الفكرية يف 
مدار�س التعليم العام ، ويف حال تعذر قبول الطالب يف الربامج امللحقة يف مدار�س التعليم العام فيمكن اإحلاقه 

باأحد معاهد الرتبية الفكرية التي يوجد بها �سكن داخلي.
�شروط القبول:

1-اأن يكون الطالب قد اأكمل املرحلة املتو�سطة ملعاهد وبرامج الرتبية الفكرية اأو ما يعادلها.
2-اأن ل يزيد العمر الزمني للطالب عن 21 �سنة.

الرابع يف  الباب  من  ال�ساد�سة  املادة  ورد يف  ما  الطالب ح�سب  وت�سنيف  بقبول  اخلا�سة  اللجنة  3-موافقة 
القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة .
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ث�نيً�: �خلطة �لدر��سيــة للربن�مج �لت�أهيلي للرتبية �لفكرية بعد �ملرحلة �ملتو�سطة :

تتوىل اإدارة املعهد اأو املدر�سة من خالل املعلم املخت�س بالتعاون مع اأق�سام الرتبية اخلا�سة باإدارات الرتبية 
والتعليم باإعداد املحتوى التدري�سي املنا�سب لهذه الفئة وفقا للخطة والأهداف التعليمية الآتية :

املادةامل�شار
عدد احل�ش�ص

ال�شف الثالثال�شف الثاينال�شف الأول

التعليمي

333الرتبية الإ�سالمية

222القراءة الوظيفية

222الكتابة الوظيفية

222الريا�سيات الوظيفية

املهاري

               8       *88املهارات ال�سخ�سية والجتماعية

444الرتبية الفنية والأ�سغال اليدوية

333الرتبية البدنية

املهني
                2     *22التوعية املهنية

                       4      *44املهارات املهنية

ثالث اأيام يف الأ�شبوع من الف�شل الثاين لل�شف الثالثالتدريب امليداينالتهيئة ل�شوق العمل

303030املجموع

- تطبيـق الطالب للمهارات الجتماعية واملهنية بالتعاون مع القطاعات احلكومية واخلا�سة كـتـدريب ميداين بواقع ثالثة اأيـام يف الأ�سبــوع حتت 
اإ�سـراف املدر�ســة اأو املعهد وذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين من ال�سف الثالــث للمرحلة .

•يقوم بتدري�س هذه املواد معلمو الرتبية الفكرية ماعدا مادتي الرتبية البدنية والأ�سغال اليدويــة، مع الرتكيز يف تدري�س املهارات على جانب  	
املمار�سة والتطبيق العملي .

•تطبق هذه اخلطة على فـئات : ) الإعاقة الفكرية بدرجة ب�سيطة (و) الإعاقة الفكرية  بدرجة ب�سيطة مع اإعاقة حركية ( و) الإعاقة الفكرية  	
بدرجة ب�سيطة مع ا�سطراب توحـد ( و) الإعاقة الفكرية بدرجة ب�سيطة مع اإعاقة ح�سية ب�سيطة وي�ستطيع ال�ستفادة من الربنامج (

•يلتزم املعلم بالربنامج الرتبوي الفردي عند تدري�سه لهذه اخلطـة .     	
• 	

ث�لثً�: �الأهد�ف �لع�مة و�لتعليمية للمو�د �لدر��سية يف �لربن�مج �لت�أهيلي للرتبية �لفكرية 
بعد �ملرحلة �ملتو�سطة ملع�هد وبر�مج �لرتبية �لفكرية .

  - امل�شار التعليمي : ويت�شمن املواد التالية :
 )الرتبية الإ�سالمية، القراءة الوظيفية، الكتابة الوظيفية، الريا�سيات الوظيفية(0
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)1(: مادة الرتبية الإ�شالمية.
•الأهداف العامة ملادة الرتبية الإ�شالمية:  	

اأن ين�ساأ الطالب على حتقيق العبودية هلل وحده ل �سريك له ويخل�س العبادة له. 1 .
اأن ين�ساأ الطالب على حب اهلل عز وجل ويعظمه ويخ�ساه. 2 .

اأن ين�ساأ الطالب على حب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، والقتداء ب�سنته. 3 .
اأن ين�ساأ الطالب على حب كتاب اهلل والعناية به. 4 .

اأن ين�ساأ الطالب على معرفة اأحكام العبادات املنا�سبة لعمره وممار�سة العبادات على وجهها امل�سروع  5 .
.

اأن ين�ساأ الطالب على تالوة وحفظ بع�س �سور القراآن الكرمي وتطبيق ما حفظه من �سور عند اأدائه  6 .
ال�سالة.

اأن ين�ساأ الطالب على اكت�ساب القيم والآداب الإ�سالمية. 7 .
اأن ين�ساأ الطالب على حمبة دينه والعتزاز به. 8 .

     اأ( الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة الرتبية الإ�شالمية: 
اأن يعرف الطالب توحيد ) الربوبية ، الألوهية (. 1 .

اأن يعرف الطالب اأركان الإ�سالم ) علما ، وتطبيقا ( . 2 .
اأن يتلو الطالب �سورًا تتنا�سب مع قدراته واإمكانياته. 3 .

اأن يحفظ الطالب �سورًا تتنا�سب مع قدراته واإمكانياته. 4 .
اأن يفهم الطالب بع�س معاين مفردات ال�سور املقررة عليه. 5 .

اأن يطبق الطالب يف �سالته ما تي�سر له من ال�سور املقررة عليه.  6 .
اأن يعرف الطالب بع�س اأ�سماء اهلل احل�سنى. 7 .

اأن يعرف الطالب بع�س �سفات اهلل العال.  8 .
اأن يعرف الطالب اأركان ال�سالة. 9 .

اأن يعرف الطالب اآداب ق�ساء احلاجـة. 10 .
اأن يعرف الطالب كيفية الطهارة. 11 .

اأن يعرف الطالب اأخالقيات امل�سلم يف �سوء الأحاديث النبوية، ومن الأخالقيات ما يلـي : بر  12 .
الطريق،الأمانة،ال�سدق،اإف�ساء  عن  الأذى  العاط�س،اإماطة  اجلار،ت�سميت  حقوق   ، الوالدين 

ال�سالم،احرتام الكبري والعطف على ال�سغري،عيادة املري�س.



9

)2(: مادة القراءة الوظيفية
•الأهداف العامة ملادة القراءة الوظيفية:  	

تنمية مهارات القراءة الوظيفية لدى الطالب . 1 .
تنمية مهارات الفهم لدى الطالب . 2 .

تنمية الرثوة اللغوية الوظيفية لدى الطالب . 3 .
•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة القراءة الوظيفية: 	

اأن يقراأ الطالب كلمات ون�سو�سًا وظيفية ومهنية مكتوبة بلغة �سهلة منا�سبة قراءة �سحيحة. 1 .
اأن يفهم الطالب كلمات ون�سو�سًا وظيفية ومهنية مقروءة ب�سكل وا�سح . 2 .

بحيث  �سليمة  عربية  بلغة  مكتوبة  والن�سو�س  الكلمات  تكون  اأن  ال�سلوكية  الأهداف  كتابة  عند  التاأكيد  ويتم 
تت�سمن بع�سًا من قواعد اللغة العربية الب�سيطة كاأ�سماء الإ�سارة، املذكر، املوؤنث، املثنـى ...اإلخ،كما يتم تزويد 

الطالب مب�سطلحات متداولة ذات عالقة باملهن واحلرف املنا�سبة لعمره وقدراته .



10

)3(: مادة الكتابة الوظيفية
•الأهداف العامة ملادة الكتابة الوظيفية: 	

تنمية مهارات الكتابة الوظيفية لدى الطالب . 1 .
تنمية مهارات التوا�سل لدى الطالب . 2 .

•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة الكتابة الوظيفية : 	
اأن يكتب الطالب كلمات ون�سو�سًا وظيفية مهنية ب�سكل مقروء . 1 .

اأن يكت�سب الطالب مهارات كتابة املعلومات ال�سخ�سية . 2 .
اأن يكت�سب الطالب مهارات تعبئة النماذج املعدة م�سبقًا . 3 .

)4(: مادة الريا�شيات الوظيفية
•الأهداف العامة ملادة الريا�شيات الوظيفية: 	

الأ�سا�سية  احل�سابية  العمليات  باإجراء  املت�سلة  الريا�سية  واخلربات  للمهارات  الطالب  اكت�ساب  1 .
وتوظيفها يف احلياة العامة.

اكت�ساب الطالب ملهارات ا�ستخدام النقود يف احلياة العامة. 2 .
اكت�ساب الطالب للمهارات واخلربات املت�سلة مبفهوم الزمن. 3 .

اكت�ساب الطالب للمهارات واخلربات املت�سلة مبفهوم امل�سافة. 4 .
اكت�ساب الطالب ملهارات ا�ستخدام الأوزان يف احلياة العامة. 5 .

اكت�ساب الطالب ملهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف اإجراء بع�س العمليات احل�سابية وتوظيفها  6 .
يف احلياة العامة.

•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة الريا�شيات الوظيفية: 	
- وحدة العمليات احل�شابية 

ال�سرب،  الطرح،  اجلمع،   (: اإمكانياته  بح�سب  الأ�سا�سية  احل�سابية  العمليات  الطالب  يعرف  اأن  1 .
الق�سمة(.

اأن يقراأ الطالب الأعداد املكونة من خم�س خانات. 2 .
اأن يكتب الطالب الأعداد املكونة من خم�س خانات. 3 .

اأن يعرف الطالب ا�ستخدام الآلـة احلا�سبة يف اإجراء العمليات احل�سابية الأ�سا�سية. 4 .
- وحــدة النقــود 

اأن يعرف الطالب العملة النقدية بفئاتها املختلفة. 1 .
اأن يعرف الطالب اأهمية النقود يف حياته العامة. 2 .

اأن يكت�سب الطالب مهارات التعامل بالنقود. 3 .
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اأن يكت�سب مهارات ادخار النقود. 4 .
اأن يكت�سب الطالب مهارات اإجراء بع�س العمليات امل�سرفية الب�سيطة) الإيداع، ال�سحب،ال�سرف  5 .

الإلكرتوين(.
- وحــدة الزمـن  

اأن يعرف الطالب مفهوم الزمن) ال�ساعـة، اليوم، الأ�سبوع، ال�سهر، ال�سنـة( . 1 .
اأن يعرف الطالب اأهمية الزمن يف حياته. 2 .

اأن يعرف الطالب ا�ستخدامات ال�ساعة يف حياته اليومية. 3 .
اأن يعرف الطالب ا�ستخدامات التقومي الأخرى. 4 .

- وحــدة امل�شافات   
اأن يعرف الطالب الوحدات امل�ستخدمة يف قيا�س الأطوال وامل�سافات) �سم، مرت، كيلو مرت(. 1 .

اأن يكت�سب الطالب مهارات التحويل املرتبطة ببع�س وحدات الأطوال وامل�سافات. 2 .
اأن يوظف الطالب وحدات قيا�س الأطوال وامل�سافات يف حياته العامة. 3 .

اأن يعرف الطالب العالقة بني امل�سافة والزمن. 4 .
- وحـدات الأوزان   

اأن يعرف الطالب الوحدات امل�ستخدمة يف قيا�س الأوزان) جرام، كيلو جرام، مليلرت، لرت(. 1 .
اأن يكت�سب الطالب مهارات التحويل املرتبطة ببع�س الأوزان. 2 .

اأن يوظف الطالب وحدات قيا�س الأوزان يف حياته العامــة. 3 .
اأن يوظف الطالب مهارة التقدير يف قيا�س الأوزان. 4 .
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امل�شار املهاري : ويت�شمن املواد التالية )املهارات ال�شخ�شية والجتماعية،الرتبية الفنية وال�شغال 
اليدوية، الرتبية البدنية(0

)5(: مادة املهارات ال�شخ�شية والجتماعية
  املهارات ال�شخ�شية:

•الأهداف العامة للمهارات ال�شخ�شية: 	
اإك�ساب الطالب روح الولء هلل ثم امللك والوطن. 1 .

تنمية مفهوم الذات لدى الطالب. 2 .
اإظهار الطالب حبه لالأعمال املهنية املختلفة. 3 .

اعتزاز الطالب بقدراته الوظيفية واملهنية. 4 .
تنمية احرتام الروؤ�ساء يف العمل وتقبل توجيهاتهم املختلفة. 5 .

اإظهار الولء والإخال�س للمهنة التي يف�سلها. 6 .
التم�سك باأخالق املهنة. 7 .

•الأهداف التعليمية لتدري�ص املهارات ال�شخ�شية  : 	
اأن يعرف الطالب املعنى املق�سود من كلمة الوطن وانتمائه لوطنه وولة اأمره . 1 .

اأن يتقبل الطالب ذاته يف اإطار ما لديه من اإمكانات وقدرات . 2 .
اأن يوجه الطالب ذاته ب�سورة م�ستقلة قدر الإمكان . 3 .

اأن يفتخر الطالب ب�سخ�سيته ودوره املهني ) اإظهار الر�سا عن املهنة ( . 4 .
اأن يكت�سب الطالب مهارات تقبل التعليمات والتوجيهات ال�سادرة اإليه . 5 .

اأن يت�سرف الطالب يف حياته اليومية وفق الأخالقيات العامة . 6 .
اأن ينمي الطالب عالقاته ال�سخ�سية مع زمالئه . 7 .

املهارات الجتماعية :
•الأهداف العامة للمهارات الجتماعية:  	

احلميدة  بالأخالق  متحليًا  الإ�سالمية  بعقيدته  متم�سكًا  ال�ساحلة  املواطنة  على  الطالب  ين�ساأ  اأن  1 .
وقائمًا بواجباته .

اأن يعرف الطالب موؤ�س�سات بالده وما يقدم خاللها من خدمات . 2 .
اكت�ساب الطالب ملجموعة من املهارات ال�سخ�سية الجتماعية الالزمة للتفاعل مع الآخرين 3 .

اكت�ساب الطالب ملجموعة املهارات الجتماعية املرتبطة ببع�س املجالت املهنية . 4 .
اكت�ساب الطالب ملجموعة من املهارات املرتبطة بالتهيئة الجتماعية . 5 .
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•الأهداف التعليمية لتدري�ص املهارات الجتماعية:  	
اأن يعرف الطالب اأهم الدوائر احلكومية .  1 .

الأمن (. اأن يعرف الطالب اأهم اخلدمات التي تقدمها الدولة ) التعليم – ال�سحة – . 2
مهارات املبادرة الجتماعية يف املواقف املختلفة . 3 .

اأن يعرف الطالب مهارات ال�ستجابة الجتماعية يف املواقف املختلفة . 4 .
اأن يعرف الطالب املهارات ال�سخ�سية الجتماعية  يف املواقف املختلفة مثــل :  5 .

حتمل نتائج الأخطاء ال�سخ�سية يف العمل . 5-1 -
التعامل مع الف�سل وال�سعي لتجاوزه . 5-2 -

قول ال�سدق . 5-3 -
التعبري عن الغ�سب باأ�سلوب اجتماعي مقبول . 5-4 -

املحافظة على مظهره ومالب�س العمــل . 5-5 -
التعبري عن احلما�س جتاه العمل . 5-6 -

التعبري عن نف�سه واأعماله اليومية ب�سكل اإيجابي . 5-7 -
اأن يعرف الطالب كيفية ا�ستعمال املوا�سالت . 6 .

واملخيمات  الحتفالت  يف  كال�سرتاك  والريا�سية  والرتويحية  الجتماعية  الربامج  يف  ال�سرتاك  7 .
الك�سفية والأن�سطة الريا�سية .

التدريب على املواظبة والرتتيب والت�سال . 8 .

)6(: مادة الرتبية الفنية و الأ�شـغـال اليدويــة:

•الأهداف العامة ملادة الرتبية الفنية والأ�شغال اليدوية: 	
تنمية املهارات الفنية للطالب. 1 .

معرفة الطالب لأنواع الأ�سغال اليدوية املنا�سبة له. 2 .
اإك�ساب الطالب ملهارات اأداء الأ�سغال اليدوية. 3 .
تنمية املهارات احلركية الدقيقة لدى الطالب. 4 .

•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة الرتبية الفنية والأ�شغال اليدوية: 	
يتم اختيار وحتديد الأهداف التعليمية املنا�سبة لإمكانات الطالب ذوي الإعاقة الفكرية بدرجة ب�سيطة من 

قبل املخت�سني بالرتبية الفنيــة.
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)7(: مادة الرتبية البدنيــة:

•الأهداف العامة ملادة  الرتبية البدنية: 	
تر�سيخ التعاليم الدينية وتنمية الأخالق الكرمية من خالل ممار�سة الأن�سطة البدنية. 1 .

الهتمام باجلوانب النف�سية من خالل ال�سلوك املوؤدي لإبراز قدراته الفردية التي حتقق ثقته بنف�سه  2 .
من خالل الأن�سطة الريا�سية ) تعزيز مفهوم الذات الإيجابي (.

تطوير اجلانب الجتماعي مبمار�سة الأن�سطة الريا�سية املنا�سبة للتعامل مع الآخرين. 3 .
تنمية املهارات احلركية الأ�سا�سية املنا�سبة لقدرات واإمكانيات هذه الفئة. 4 .

•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة الرتبية البدنية: 	
بدرجة  الفكرية  الإعاقة  ذوي  الطالب  لإمكانات  املنا�سبة  التعليمية  الأهداف  وحتديد  اختيار  يتم   

ب�سيطة من قبل املخت�سني بالرتبية البدنية.

 امل�شار املهني: ويت�شمن املواد التالية)التوعية املهنية واملهارات املهنية(.

 )8( مادة التوعية املهنية:

•الأهداف العامة ملادة التوعية املهنية: 	
اكت�ساب احلد الأدنى من املعلومة واملهارة املرتبطة بالوعي املهني.  1 .

اكت�ساب معلومات كافية عن املهن املاألوفة يف البيئة املحلية واملنا�سبة لإمكاناته0. 2

•الأهداف التعليمية لتدري�ص مادة التوعية املهنية:  	
1. اأن يعرف الطالب املعارف واملهارات املرتبطة بالوعي املهني مثل: 

-ال�سراكة يف العمل) اأن يعترب الطالب نف�سه �سريكًا لالآخرين يف اأدائه املهنة(.
-ال�ستقاللية يف اأداء املهنة) العتماد على النف�س قدر الإمكان يف اأدائه املهنة(. 

-اإنهاء العمل يف الوقت املحدد اأو املطلوب.
- املثابرة يف اأداء املهمة ح�سب الفرتة الزمنية املحددة.

- املواءمة بني ما لديه من اهتمامات ومهارات وما يعر�س عليه من مهن خمتلفة.
- توظيف ما لديه من مهارات اأكادميية اأو وظيفية يف دعم اأو خدمة املهنة التي يعمل فيها مثل)ا�ستخدام 

ال�ساعة، عد النقــود .......... الخ(.
2. اأن يعرف الطالب اأنواع املهن املاألوفة يف البيئة املحلية واملنا�سبة لإمكاناته مثـل:
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- ال�سيافة) اإعـداد ال�ساي والقهوة وتقدمي املرطبات(.
- الب�ستـنة) تن�سيق وري احلدائق– تن�سيق الزهــور(.

- عامل مطعم) تنظيف الطاولت– تقدمي الوجبات– غ�سيل الأواين وال�سحون(.
- عامل مكتب)ترتيب وتنظيف املكاتب– ت�سوير الأوراق– نقل املعامالت(.

- عامل يف الأ�سواق املركزية ) ترتيب وتنظيم وت�سنيف الب�ساعة – تعبئة اأكيا�س املت�سوقني- امل�ساعدة يف 
ت�سعري الب�سائع– الك�سف عن الأ�سعار من خالل الأجهزة املخت�سة بذلك(.

3. اأن يتدرب الطالب على مهنة منا�سبة لإمكاناته وقدراته.  

 )9( مادة املهارات املهنية:

•الأهداف العامة ملادة املهارات املهنية: 	
اكت�ساب املعارف واملهارات الفردية يف البحث عن املهنة. 1 .

اكت�ساب املعارف واملهارات الأ�سا�سية املرتبطة باأداء املهنة. 2 .

•الأهداف التعليمية ملادة املهارات املهنية: 	
اأن يعرف الطالب املعارف واملهارات الفردية للبحث عن مهنة مثــل: 1 .

 - قراءة الإعالنات امل�ساعدة للبحث عن وظيفة منا�سبة.
 - معرفة اأ�ساليب اختيار الوظيفة واملهنة املنا�سبة من خالل الإعالنات املن�سورة.

والو�سائل  الربيد  خالل  من  اإر�ساله  وكيفية  الوظيفة  مبتطلبات  اخلا�س  امللف  اإعداد  معرفة   -  
املختلفة.

- معرفة اأ�ساليب تعبئة النماذج للح�سول على وظيفة معينة وحمددة.  
- معرفة اأنواع املوا�سالت املوؤدية اإىل اجلهات املعنية بالتوظيف.  

- معرفة فنيات اجتياز املقابلة ال�سخ�سية والتدريب عليها بهدف احل�سول على وظيفة.  
اأن يعرف الطالب املعارف واملهارات املرتبطة باأداء املهنة اأو احلرفة مثـــل: 2 .

- الو�سول اإىل العمل يف الوقت املحدد.  
- العمل با�ستقاللية دون اإ�سراف م�ستمر.  

- ا�ستئناف العمل مبا�سرة بعد الراحة الر�سمية املعطاة له.  
- ح�سور العمل ب�سفة م�ستمرة ودون تغيب متكرر.  

- التوقيع على احل�سور والن�سراف وا�ستخدام التقنيات احلديثة ما اأمكن .  
- طلب امل�ساعدة من امل�سرف عند ال�سرورة.  
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- العمل ب�سكل متوا�سل يف اأدائه ح�سب الزمن املحدد.  
- العمل على اأداء املهمة حتى النتهاء منها اأو اإجنازها.  

- العمل بدون اأن يكون هناك تداخل يف املهمة مع زمالئه يف العمل.  
- اإظهار �سلوكيات اللباقة جتاه زمالئه يف العمل.  

- اتباع التعليمات ال�سفهية اأو املكتوبة.  
- اتباع قواعد العمــل.  

- املحافظة على منطقة العمـل التي تخ�سه.  
- اأداء املهمة ب�سكل مقبول.  

- اأداء املهمة ب�سرعة منا�سبة.  
- تقبل النقد البناء من الآخرين.  

 م�شار التهيئة ل�شوق العمل ويت�شمن مادة التدريب امليداين0

)01( مادة التدريب امليداين:

•الأهداف العامة ملادة التدريب امليداين: 	
     1. معرفة الطالب لأنواع املهن املاألوفة واملنت�سرة فعليًا يف املجتمع0

     2. اكت�ساب الطالب للخربة الكافية التي ت�ساعده على اكت�ساف واختيار املهنة التي تنا�سب اإمكانياته وتواكب 
اهتماماته0

•الأهداف التعليمية ملادة التدريب امليداين: 	
      1. اأن يعرف الطالب متطلبات املهن املختلفة واملنا�سب لإمكاناته0

وامل�سانع  الور�س  زيارات  لإمكاناته من خالل  واملنا�سبة  املاألوفة  املهن  بع�س  على  الطالب  يطلع  اأن   .2       
واملوؤ�س�سات واملحالت التجارية0

      3. اأن  يتدرب الطالب على اأداء بع�س املهن التي مييل اإليها لفرتة من الزمن يف مواقع خمتلفة )املدار�س، 
املراكز التجارية، الور�س ، امل�سانع(0


