
 

 

 .التربىي المنهاج تعريف: أوال

 ٔٚتى. نهتكٍٕٚ يساس فٕٓ انتشبٕ٘ انسقم فٙ أيا. انزاتٛت انسٛشة نفظت تهخصّ يا ْٕٔ يساسا، انًُٓاج ٚعتبش عاو يعُٗ فٙ

 انبهذاٌ فٙ أيا انًتعهًٍٛ، عهٗ انًقتشذ انتشبٕ٘ انًساس إنٗ نإلشاسة األَدهٕساكسَٕٛت انبهذاٌ فٙ انًُٓاج عٍ انسذٚث

 .عاو بشكم انبشَايح أٔ انذساست نبشَايح يشادف فٕٓ انفشَكفَٕٛت

قاصذ انغاٚاث تتضًٍ عًم خطت إرٌ فٕٓ. بٛذاغٕخٛت أَشطت نتٓٛٙء سهفا، انًسذدة اإلخشاءاث عٍ انًُٓاج ٔٚعبش  ٔاًن

ستٕٚاث ٔاألْذاف  ٚسذد يعٛاس بًثابت ٚعتبش كًا. انتقٛٛى ٔأسانٛب انتعهٛى ٔطشق انذٚذاكتٛكٛت ٔاألدٔاث انتعهًٛٛت ٔاألَشطت ٔاًن

 .انًذسسٍٛ إنٗ سئٛسٙ ٔبشكم انتشبٍٕٚٛ انفاعهٍٛ إنٗ يٕخّ أيش ٔبًثابت ٚكٌٕ أٌ ٚدب يا

 انًُٓاج كاٌ ٔإرا. ٔانخفٙ ٔانٕاقعٙ انشكهٙ انًُٓاج: ْٔٙ نهًُٓاج أشكال ثالثت بٍٛ اإلطاس ْزا فٙ بٛشَٕ فٛهٛب يٛض ٔقذ

 طشفٓا، يٍ بّ انًصشذ غٛش األقم عهٗ أٔ انًذسسٛت انًؤسست طشف يٍ انًبشيح غٛش انتعهى خاَب َظشِ فٙ ٚشكم انخفٙ

 أٔ انًستٕٚاث يختهف داخم عهٛٓا االشتغال ٚتعٍٛ انتٙ ٔانبشايح انتعهٛى ألْذاف انًسذدة انقٕاعذ ٚشًم انشكهٙ انًُٓاج فئٌ

 انعُصشٍٚ ْزٍٚ بٍٛ انساصم انتًٛٛض ٔسغى. فعهٛا إَداصِ ٚتى انز٘ ْٕ انٕاقعٙ انًُٓاج ٚعتبش زٍٛ فٙ انذساست، أسالك

 .يتُاقضٍٛ ٔنٛسا يتكايهٍٛ ٚظالٌ فئًَٓا األخٛشٍٚ،

 .التربىي البرنامج تعريف: ثانيا

 ألَّ انًُٓاج، عٍ ٚتًٛض ْٕٔ. انتشبٕ٘ انُظاو ٔيقاصذ نغاٚاث االستدابت أخم يٍ انًصاغت األَشطت يٍ خًهت ْٕ انبشَايح

 انبشَايح عٍ انسذٚث ٚتى انًعُٗ، ٔبٓزا. يُٓدٛت تٕخٛٓاث تشافقٓا يا عادة ٔانتٙ تذسٚسٓا ٚدب انتٙ انًستٕٚاث الئست ٚشكم

 انًذسسٛت انًُظٕيت يستٕٚاث يٍ يستٕٖ ضًٍ انتهًٛز ٚتعهًّ أٌ ُٚبغٙ يا أ٘ انتكٍٕٚ، يستٕٚاث إنٗ ٚشٛش انز٘ انذساسٙ

 .يسذدة صيُٛت فتشة ٔفٙ

 ْٕ يا ٔاَتقاء ثقافتّ استثًاس انًذسط يٍ تتطهب نسًت عٍ عباسة ْٕ انبشَايح بأٌ انخصٕص بٓزا بٛشَٕ الزظ ٔقذ

 ٔدفاتش انًذسسٛت انكتب فٙ ٚتدسذ انسقٛقٙ انبشَايح أٌ إنٗ يشٛشا بكثافت، انًشسَٕت انبشايح ضًٍ خصٕصا ضشٔس٘،

 .ٕٚيٛا انًستعًهت انتًاسٍٚ

 يستٕٖ بسسب نهًستٕٚاث، استثًاسا أ٘ نهبشايح خاصا تأٔٚال تقتضٙ نهًذسط انذٚذاكتٛكٛت انخطٕاث فئٌ انسال، كاٌ ٔكٛفًا

ى فٙ انًستٕٚاث ْزِ تكٌٕ نكٙ يعٓى ضًُٙ أٔ صشٚر تفأض إطاس ٔفٙ انتاليٛز ٔيٕاقف  انتعاقذ بأخشأة ٔتسًر يتُأٓن

 .انذٚذاكتٛكٙ

: انًصذس

 انًعشفت يسٛط يذَٔت

 انفاٚسبٕك عهٗ صفستُا

http://www.mo7itona.com/
https://www.facebook.com/mo7it

