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 السّض٘ الجاىٔ٘

 حطب الدلٔل التيظٔنٕ ملسحل٘ زٓاض االطفال اإلصداز الجاىٕ..علن٘ مَاو امل
 ّالتعله يف السّض٘.تيفٔر ّتصنٔه األىػط٘ للنيَج املعتند ّزفع مطتْٚ جْدٗ التعلٔه  .1

 تطبٔل اضرتاتٔجٔات التعلٔه اذتدٓج٘ ارتاص٘ بالطفل. .2

 إعداد ّتيفٔر الدزّع ّإىَاٛ امليَج املعتند حطب الربىامج الصمين املْشع علٙ الفصْل الدزاضٔ٘. .3

 تفعٔل ّتطبٔل األىػط٘ التعلٔنٔ٘ املستبط٘ بامليَج املعتند. .4

 ه األىػط٘ للنطاٍن٘ يف مناَٜا ّتطْزٍا، ّتكدٓه التغرٓ٘ الساجع٘ ألّلٔاٛ األمْز.متابع٘ تطْز جْاىب الينْ لدٚ األطفال ّتصنٔ .5

 املػازن٘ يف تينٔ٘ جْاىب اإلبداع لدٚ األطفال ّتعصٓصٍا، ّحبح اذتاالت الطلْنٔ٘ ّعالجَا. .6

 تعصٓص قٔه االىتناٛ ّاملْاطي٘ ّاحملافظ٘ علٙ أمً الْطً. .7

 عتصاش بالدًٓ ّالْالٛ للنلو ّاالىتناٛ للْطً يف السّض٘ مبا ٓتْافل مع طبٔع٘ املسحل٘.االتيفٔر الربامج ّاألىػط٘ اليت تعنل علٙ  .8

 تكٔٔه مَازات األطفال ّزصدٍا ّفكًا للربىامج اذتاضْبٕ املعتند. .9

 املػازن٘ يف اجملالظ ّاللجاٌ املطْٝل٘ عيَا يف السّض٘. .11

 تكدٓه املكرتحات ّتطْٓس امليَج املطبل.  .11

 اف علَٔه خالل الْٔو الدزاضٕ. متابع٘ األطفال ّاإلغس .12
 .التعسف علٙ املػهالت ّالعكبات الػخصٔ٘ اليت تعْم منْ الطفل .13

 . انتطاب مَازات حتدٓد األٍداف الطلْنٔ٘ يف زتاالت الينْ ّالطعٕ ادتاد لتحكٔكَا أثياٛ تكدٓه األىػط٘ التعلٔنٔ٘ .14

 إعداد الْضاٜل املعٔي٘ لتيفٔر اليػاط. .15

 .ٓتياضب مع متطلبات منْ الطفل ّٓليب حاجاتُتَٔٝ٘ البٔٝ٘ الصفٔ٘ مبا  .16

  عكد لكاٛات فسدٓ٘ مع الطفل ّأمُ قبل التحاقُ بالسّض٘ بَدف التعسف علُٔ ّبعد التحاقُ بَا. .17

 انتػاف اذتاالت الفسدٓ٘ ّاملػانل الطلْنٔ٘ لدٚ األطفال ّإجياد اذتلْل املياضب٘ هلا بالتيطٔل مع الْنٔل٘. .18

 لألطفال ّاختاذ إجساٛات الْقآ٘ ّالطالم٘ بتبلٔغ اإلدازٓ٘ املطْٝل٘ عً صح٘ ّضالم٘ األطفال.متابع٘ اذتاالت املسضٔ٘  .19

 .االطالع علٙ التعامٔه الداخلٔ٘ ّارتازجٔ٘ ّالتنػٕ مبْجبَا .21

َرا الػأٌ تتبع اإلجساٛات اليظامٔ٘ يف التبلٔغ عً أٖ اغتباِ ذتال٘ عيف اّ إٓراٛ لألطفال ّذلو حطب التعامٔه الْشازٓ٘ الصادزٗ ب .21
 ّاملفعل٘ مً قبل إدازٗ التْجُٔ يف إدازات التعلٔه.

 الكٔاو مبَاو املعلن٘ املطاعدٗ بالتبادل مع املعلن٘ األضاضٔ٘ حطب متطلبات التعلٔه يف مسحل٘ زٓاض األطفال. .22

 تفَه خصاٜص طفل السّض٘ ّاحتٔاجاتُ ّالتخطٔط للربامج بالتيطٔل مع إدازٗ السّض٘. .23

  ٛٗ مع أضس األطفال.بياٛ العالقات البيا .24
 املعد غَسًٓا.  حبضْز املياّب٘ حطب ادتدّل التكٔد .25

                               العنل علٙ تطْٓس مَازاتَا املَئ٘. .26

 الكٔاو بأٖ مَاو تهلف بَا مً قبل قاٜدٗ السّض٘ يف زتال اختصاصَا. .27

 
 ،،،ّعلٙ ذلو جسٚ التْقٔع يف السّض٘ لكد مت االطالع علٙ مجٔع الْاجبات ّاملطْٝلٔات املطيدٗ إلٕ
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