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 مالحظات:

 (٭) :  احلجم الزمني  املخصص للوضعيات التعلمية واالدماج، وهي: 30 أسبوع في السنة أو 60 ساعة/ سنة.

 (٭ ٭) :   يضاف إلى احلجم الزمني ملخصص للتعلمات أربعة (4) أسابيع للقيام بتقييم التعلمات ، وهي: األسبوع 
األول من السنة. للقيام بالتقومي التشخيصي و3 أسابيع عند نهاية كل فترة دراسية (االختبارات الفصلية).

 تســـتغل حصة العمل باألفواج لتقدمي الوضعيات التعلمية بشـــكل أعمال مخبرية (أ.م.)، إجناز املشروع التكنولوجي 
(م.ت.).

) : حتدد مراحل إجناز املشروع التكنولوجي (أو موضوع البحث) بعد اختياره  ٭ (٭ ٭
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