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 9109أكتىتز  92 االثٍٍُ

 انًذكزج انًُظًح نهتفىٌح

تُظٍى انذساعت فً انتعهٍى انثإَي بغهكٍّ اإلعذادي ٔانتأٍْهً كًا ْٕ يحذد فً  إٌ

ٌعًم تانتفىٌح فً تذرٌس " َّ، ٌُض عهى أ2002ياسط  22انظادسة فً  34انًزكشة سقى 

كهًا تداوس عذد اج واألرض ويادج انفٍشٌاء وانكًٍٍاء فً انسهك اإلعذادي يادج عهىو انحٍ

وتعطى األسثقٍح فً انتفىٌح ألقساو انسُح انثانثح  .42انتهًٍذاخ وانتاليٍذ فً انقسى 

تخصٍص حصح يٍ ساعح أو ساعتٍٍ "ٍْهً عهى أبانُغبت نهغهك انت كًا ٌُض ."اإلعذادٌح

األرض وانعهىو انفٍشٌائٍح الَداس انتدارب )حسة انشعة( يٍ حصص عهىو انحٍاج و

 .  "اتهًٍذج وتهًٍذ 23انًختثزٌح عهى شكم أفىاج ٌقم عذدها عٍ 

، إال أٌ َظاو انتفٌٕج فً انًٕاد انعهًٍت تعًٍىإنى  ،انٕصاسة تغعى ٔتأعٍغا عهى رنك، 

 .انتىفز عهى انًىارد انثشزٌح انكافٍحعذو أهى إكزاِ ٌتًثم فً 

 تفاوخ تٍٍ األكادًٌٍاخ

َغب األقغاو انتً اخم َفظ األكادًٌٍت،  بخظٕص بٍٍ األكادًٌٍاث ٔد ٌٕجذ تفأث

تغتفٍذ يٍ انتفٌٕج، حٍث أٌ األكادًٌٍاث انتً تعشف خظاطا فً يذسعً انًٕاد انعهًٍت ًْ 

فىٌح عهًا أٌ انُسثح انعايح نألقساو انًستفٍذج يٍ انت؛ قم اعتفادة يٍ األشغال انتطبٍقٍتأ

تانُسثح  00% وحىانً  ،تانُسثح نهسُىاخ انثالث يٍ انسهك اإلعذادي 20% تثهغ حىانً

 نهثانثح إعذادي.

 تدهٍش انًختثزاخ انعهًٍح

يٍ  عهى االستقاء بحظض األشغال انتطبٍقٍت فً كم يشاحم انتعهٍىانٕصاسة  تعًم

بٓزا انشأٌ االعتًاداث انخاطت  تفٌٕضٔ ،تأٍْم ٔتجٍٓض انًختبشاث انعهًٍتخالل 

نهًُاْج انٕطٍُت،  انًطابقتنألكادًٌٍاث انجٌٕٓت يع تًكٍُٓا يٍ نٕائح ٔيٕاطفاث انتجٍٓضاث 

تٕفٍش انًعذاث انتعهًٍٍت فً كم انًؤعغاث االبتذائٍت ٔانثإٌَت عهى أسبعت أشطش )يا حٍث تى 
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 انًىارد انزقًٍح

د انشقًٍت عهى انًذسعٍٍ يٍ أجم تطٌٕش تى إعذاد ٔتٕصٌع دالئم العتعًاالث انًٕاس

نًا تقذيّ انتكُٕنٕجٍاث انحذٌثت ٔانًٕاسد انشقًٍت  ٕو، ٔرنكانجٕاَب انتجشٌبٍت فً تذسٌظ انعه

 .ألكبش عذد يًكٍ يٍ  انتاليٍز باعتعًال  ْزِ انتكَٕٕنٕجٍاث ْائهتيٍ إيكاٍَاث 


