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 أوال :األهداف

 .ٙرًُٛخ يٓبساد انزفكٛش اإلثذاع 

 .رعضٚض انثمخ ثبنُفظ 

 .رًُٛخ يٓبسح عشد انمصص ثؤعهٕة يشٕق ٔيعجش 

 .رطٕٚش شخصٛخ انًزعهى ٔلذسرّ عهٗ انزعجٛش انغهٛى 

  لذساد انًزعهًٍٛ انهغٕٚخ االعبعٛخ ٔالعًٛب انزذذس.رطٕٚش 

 .ٙرشعٛخ انمٛى االٚجبثٛخ ٔرجغٛذْب يٍ خالل انغشد انمصص 

 .رًُٛخ انًٓبساد نهًزعهًٍٛ فٙ اداسح انٕلذ ٔاعزثًبسِ أللصٗ فبئذح 

 .االسرمبء ثًٓبسح انززٔق انهغٕ٘ انغهٛى يٍ خالل خجشاد ٚكزغجٓب انًزعهى 

 ثانيا : الية المسابقة

 ٚ.ًثم كم يذسعخ يزغبثك ٔادذ فمظ 

 .ٚزى اخزٛبس انًزغبثك يٍ خالل انصفٍٛ انثبيٍ أٔ انزبعع 

 ) ٗرجشٖ انًغبثمخ عهٗ يغزٕٖ كم يُطمخ رعهًٛٛخ عهٗ دذِ ) انًشدهخ االٔن 

 )ٚشبسن انفبئض االٔل يٍ  كم يُطمخ رعهًٛٛخ فٙ انزصفٛبد انُٓبئٛخ عهٗ يغزٕٖ انٕصاسح) انًشدهخ انثبَٛخ 

 ُخ يٍ  ثٍٛ يٕجٓٙ انًُطمخ انزعهًٛٛخ انٕادذح نهزذكٛى فٙ انًشدهخ االٔنٗ.رشكٛم نج 

 ( يٕجّ فُٗ أٔل ثبإلضبفخ انٗ 1ٚمٕو انزٕجّٛ انفُٙ انعبو ثزشكٛم نجُخ رذكٛى رزكٌٕ يٍ عذد )يٕجٍٓٛ فٍُٛٛ يٍ  5

 ثبلٙ انًُبطك انزعهًٛٛخ.

 .رمٕو انهجُخ ثغؤال انطبنت أعئهخ عبيخ رخص انمصخ 

 ثشٔاٚخ انمصخ يٍ اخزٛبسِ طجمب نهًٕاصفبد ٔانضٕاثظ انزبنٛخ: ٚمٕو انطبنت 

 ٔرعبنٛى دُُٚب اإلعاليٙ انذُٛف. يشاعبح لٛى -1

 عذو انزطشق انٗ االيٕس انغٛبعٛخ ٔانطبئفٛخ. -2

 يالئًخ انمصخ نهعبداد ٔانزمبنٛذ ٔانثمبفخ انًذهٛخ ٔانعشثٛخ. -3

 نشعٕرح.عذو ادزٕاء انمصخ عهٗ افكبس داعٛخ انٗ انعُف أ انغذش أ ا -4

ٔاألدٔاد انًغبَذح يثم انصٕس ٔااللُعخ ٔانعشائظ  paralinguisticاعزخذاو انزعجٛش غٛش انهغٕ٘  -5

 انًغشدٛخ.....انخ.

 



 ثالثا : معاييز التقييم للمزحلتين ) االولى والثانية (
 

 

 :كآالرٙرخصص  أٌ( عهٗ 55رمذو انذسجخ انكهٛخ ) 
 

 

 

 15 دغٍ اخزٛبس انمصخ ٔلًٛزٓب االٚجبثٛخ

 15 شخصٛخ انًزغبثك/أعهٕة انزمذٚى ٔانعشٔض ٔانمذسح عهٗ االلُبع.

 15 عاليخ انهغخ ٔانطاللخ ٔانُطك ٔٔضٕح انصٕد

 5 ٔعبئم انعشض انًغزخذيخ

   5 يذٖ انزمٛٛذ ثبنٕلذ
 

 ٚمٕو كم عضٕ فٙ نجُخ انزذكٛى ثٕضع دسجخ عهٗ دذح ٔيٍ ثى ٚزى جًع انذسجبد العزخشاج انذسجخ انُٓبئٛخ نكم

 يزغبثك.
 

 رابعا : الزمن

 ( ٍدلبئك 15( انٗ )8ٚزى نكم يزغبثك فزشح صيُٛخ ال رمم  ع )ٙانًشدهخ االٔنٗ( ف ( 

 ( ٍدلبئك 15( انٗ ) 15ٚزبح نكم يزغبثك فزشح صيُٛخ ال رمم ع )ٙانًشدهخ انثبَٛخ(. ف ( 

 خامسا :آلية التنفيذ

 المزحلة االولى 

  انزبعع. ٔيٍ انصف انثبيٍ أٚزى رششٛخ طبنت/طبنجخ يٍ كم يذسعخ عٕاء 

  ٖٕٚيٍٛ نًذاسط انجٍُٛ  ٕٔٚيٍٛ نًذاسط انجُبد (. أٚبو أسثعرمبو انًغبثمخ عهٗ يغزٕٖ انًُبطك انزعهًٛٛخ عهٗ يذ ( 

  انزعهًٛٛخ يٍرزكٌٕ نجُخ انزذكٛى فٙ انًُبطك : 

o .انًٕجّ انفُٙ االٔل/سئٛغب نهجُخ انزذكٛى 

o . عذد ثالس يٕجٍٓٛ فٍُٛٛ كؤعضبء 

 انًشاكض انثالس األٔنٗ فئخ ) ثٍُٛ/ثُبد( نهزكشٚى عهٗ يغزٕٖ انًُبطك انزعهًٛٛخ. فٙٛبس انفبئضٍٚ ٚزى اخز 

  انًشاكض االٔنٗ فئخ ) ثٍُٛ/ثُبد( نهًشبسكخ فٙ انًغبثمخ انُٓبئٛخ عهٗ يغزٕٖ انزٕجّٛ انفُٙ نهغخ  فٙٚزى رششٛخ انفبئض

 االَجهٛضٚخ.

 المزحلة الثانية:

 نجٍُٛ ٔفئخ انجُبد يٍ  كم يُطمخ رعهًٛٛخ فٙ انزصفٛخ انُٓبئٛخ.ٚشبسن انفبئض االٔل فئخ ا 

  ٕٔٚو نًذاسط انجُبد( انجٍُٛرمبو انًغبثمخ عهٗ يذٖ ٕٚيٍٛ) ٕٚو نًذاسط 

  انعبو. انفُٙانًُبطك انزعهًٛٛخ انغذ ثشئبعخ انًٕجّ  فٙرزكٌٕ نجُخ انزذكٛى يٍ  انًٕجٍٓٛ االٔائم 

 ركشْب عبثمب. انزٙخ يٍ اخزٛبسِ ٔٔفك انًٕاصفبد ٔانضٕاثظ ٚمٕو انطبنت/طبنجخ ثبعزعشاض ٔسٔاٚخ لص 

 

 ........شاكرين لكم حسن تعاونكم                                         
 مدير عام منطقة الجهراء التعليمية                                                         

 
 

 

 نسخة لمكتب المدير العام -

 الشئون التعليمية مدير إدارة  -

 مراقب التعليم المتوسط  -

 التوجيه الفني العام للغة االنجليزية  -

 التوجيه الفني للغة االنجليزية -

 

 

 

 


