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 ٍـ411 -   411       اشتنارة ترشيح املعله / ـة املتنيس/ة جلائسة الفَد

 

 *  حيضس ما يثبت ذلو.

 ( الدوزات التدزيبية املطلوبة يف ) الكسآٌ وعلومُ أو الرتبية أو طسم التدزيظ(.1) 

 
 

 التفصري البيود و
الدرجة 

 الكلية

الدرجة 

 املصتحقة
 مصؤول التقييه

 اإلشساف  21 11÷  2× دزجة تكييه املشسف  دزجات األداء الوظيفي 1

 ىطبة اليجاح يف املستكيات أو ضله الرباعه 2

 عدد طالبُ÷  21× عدد جناح طالبُ يف املستكيات 

 أو

 2(÷ طالبُ عدد ÷ 21× )عدد جناح طالبُ يف ضله الرباعه 

 املستكيات  21

 املشازنة يف املطابكات الداخلية 3
 2املشازنة يف مطابكة األفساد = 

 4املشازنة يف مطابكة احللل = 
 املطابكات  6

 ىتائج املطابكات الداخلية 4

 دزجات 4دزجة لهل طالب تأٍل للنسحلة اليَائية حتى 

 4فوش طالب باملسحلة اليَائية باألفساد = 

 6الفوش مبطابكة احللكات = 

 املطابكات  11

 حضوز الدوزات التدزيبية يف اجلنعية 5

 5دوزة اجلصزية = 

 3حتفة األطفال = 

  2دوزة تطويسية هلرا العاو ) أزبع ضاعات ( = 

 التدزيب  11

6 
حضوز االجتناعات واللكاءات وتفعيل بسامج 

 اجلنعية

دد الهلي لالجتناعات الع÷  5× عدد حضوز االجتناعات واللكاءات 

 واللكاءات
5  

 العالقات

 التدزيب

 اإلشساف

 اإلشساف  7 7اضتدداو ميَجية اجلنعية أو أعلى ميَا =  اضتدداو ميَجية حلفظ الطالب ومساجعتَه 7

 حفظُ للكسآٌ الهسيه * 8
 لهل مستكى دزجة

 12شَادة إمتاو احلفظ = 
 اللجية املكينة  12

9 
علينية ) شفاء املشازنة يف الربامج الت

 الصدوز، زتل، ما يطتجد مً بسامج ... (
  5 5حضوز أي بسىامح تعليني = 

الربامج 

 التعلينية

11 
( الطابكة أو 1املشازنة يف الدوزات التدزيبية)

 اخلازجية*

 مجيع الدوزات الداخلية واخلازجية يف الطيتني الطابكتني

 ضاعة 25لهل مخظ ضاعات تدزيب دزجة إىل 
 املكينةاللجية   5

 مواطً القوة :

 اللجية املكينة  2 نل فهسة دزجة اضتدداو فهسة جديدة حتكل أٍداًفا تسبوية* 1

 اللجية املكينة  2 2معُ إجاشة =  حاصل على إجاشة يف حفظ الكسآٌ * 2

 التدزيب  3 3معُ الشاطبية =  حاصل على الشاطبية* 3

4 
 متثيلُ أو أحد طالبُ اجلنعية يف املطابكات

 اخلازجية

 لهل مشازنة دزجة

 3الفوش باملسحلة اليَائية = 
 املطابكات  3

  تاريخه  انسجم انمذني  انجنسية  االسم

  مكان انميالد  تاريخ انميالد  انحهقة  انعمم

  اسم انمجمع   انهاتف انثابت  انجوال


