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 ساعة تعليم أكاديمي ة 168
 
  

 :أهداف التعليم

 ومهارات ذات صلة بالتعليم باللغة العربي ة للتالميذ ذوي  إكساب المتعل مين معرفة مهني ة
.مي ة والعسر التعل  الصعوبات التعل    مي 

  تعميق المعرفة األكاديمي ة والعملي ة لدى المعل مين الذين يعل مون شت ى المواضيع باللغة
ة.  العربي ة، ولمعل مي التربية الخاص 

 ح والمالَءم للعمل خالل الساعات الفرداني ة وضمن  تأهيل المعل مين للتعليم المصح 
 مجموعات صغيرة.

 والمعالجة بالتشغيل. قييماإلثراء في مبادئ تدريس اللغة العربي ة، وفي مجال الت ، 
 

 

 :الجمهور المستهدف
معل مو اللغة العربي ة، ومعل مو شت ى المواضيع الذين يعل مون باللغة العربي ة، ومعل مو 

ة.  التربية الخاص 
 

 :القبول شروط

 على لقب الحصول المسبق B.Ed./B.A. وشهادة تدريس 

 )ي لجنة قبول )إجراء مقابلة  تخط 
 

 :عدد الساعات ومواعيد اللقاءات
 (ساعات سنوي ة 6) 15:45-20:45  يوم األربعاء في الساعات

 
 :مواضيع التعلّم

 وسائل ت ،  باللغة العربي ةتعق ب ومعالجة العسر التعل مي  ل قييممدخل للعسر التعل مي 

 .ل في عملي ة القراءة            العسر في القراءة والكتابة، مبادئ وطرائق في التدخ 

   إستراتيجي ات تعل.  مي ة وإستراتيجي ات تدريس اللغة العربي ة لتالميذ ذوي عسر تعل مي 

  ح باللغة العربي ة، ومبادئ تدريس اللغة العربي ة  التعليم البديل، والتعليم المصح 

 .مبادئ من مجال المعالجة بالتشغيل لتوجيه الطالب ومساندتهم 
 

 :القسط التعليميّ 
   شاقل جديد 6,600

 القسط ال يشمل رسوم التسجيل والملحقات
 

 :الواجبات

 )الحضور التام  )باستثناء ما ُيسمح به من غياب   
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 تقديم وظيفة وعرض للمواد بغية الحصول على عالمة 
 

 :ستكماللال استحقاق نقاط
أوفك سُيقّدم البرنامج لالعتراف به كنقاط استحقاق مع عالمة، وللتقّدم المهنّي ضمن إطار "

 .ساعة لمجمل لدورة 60-30حداش" بحجم 
 

 :الشهادة
سيحصل مجتازو البرنامج على شهادة من قبل كل ي ة أورانيم ُتثبت مشاركتهم وتعل مهم ضمن 

 .والتدّخل باللغة العربّية" قييمالتعليم المصّحح ووسائل التبرنامج: "
 

  ه هاتفي ًّا إلى مركز المعلومات والتسجيل للمزيد من المعلومات واالستفسار؛ ُيرجى التوج 
 80-10-30-1800على هاتف رقم:  

 
االعتراف بالتقّدم المهنّي ضمن "أوفك حداش" قابل للتغّير من فترة ألخرى، وخاضع * 

 .المعارفللتغّيرات الواردة من قِبل وزارة 
 


