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 لإلشراف والتأهيل التربوياإلدارة العامة 

 (التربيت - التخصص) للمجبالث المئويت والنسب 9102 التحريري القذراث امتحبن مجبالث

     :التخصص :أوالا 

 للمجبل المئويت النسبت االمتحبن مجبالث االمتحبن مبدة م

 اإلصالييخ انتشثيخ 1

 %20 انكشيى انمشآٌ

 %20 انششيف انحذيج

 %20 انعميذح

 %20 انفمّ

 %10 انتالٔح

 %10 انذعٕح

 انعشثيخ انهغخ 2

 %30 انُحٕ

 %10 انصشف

 %16 انجالغخ

 %20 ٔانُمذ األدة

 %8 ٔلبفيخ عشٔض

 %6 إيالء

 %10 ٔأصٕاد ٔخظ يعبجى

 اإلَجهيزيخ انهغخ 3

Reading 20% 

Grammar 20% 

Vocabulary 20% 

phonology 10% 

Language Functions 10% 

Literature 10% 

 انشيبضيبد 4

 %30 انًخهخبد ٔحضبة انُٓذصخ

 %25 ٔاألعذاد انججش

 %25 ٔاالحصبء االحتًبالد

 %20 ٔانتكبيم انتفبضم

 انعبيخ انعهٕو 5

 %24 عبيخ فيزيبء

 %24 عبيخ أحيبء

 %24 عبيخ كيًيبء

 %18 سضأ ٔعهٕو جيٕنٕجيب

 %10 انجيئخ عهٕو
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 للمجبل المئويت النسبت االمتحبن مجبالث االمتحبن مبدة م

 انكيًيبء 6

 %20 عضٕيخ كيًيبء

 %20 عضٕيخ غيش كيًيبء

 %20 تحهيهيخ كيًيبء

 %20 فيزيبئيخ كيًيبء

 %10 كٓشثيخ كيًيبء

 %10 انكى كيًيبء

 انفيزيبء 7

 %20 (يخَٕٔ+  رسيخ) حذيخخ فيزيبء

 %20 ٔانًٕائع ٔاالصتبتيكب انذيُبييكب

 %20 ٔاإلنكتشَٔيبد ٔانًتحشكخ انضكَٕيخ انكٓشثبء

 %14 انكٓشٔيغُبطيضيخ

 %10 حشاسيخ ديُبييكب

 %6 انطجيخ انفيزيبء

 %10 (ٔضٕء صٕد) انًٕجيخ

 األحيبء 8

 %16 انُجبد ٔفضيٕنٕجيب تششيح

 %12 انٕساحخ

 %12 انتصُيف

 %14 انذليمخ انكبئُبد

 %20 انحيٕاٌ ٔفضيٕنٕجي تششيح

 %16 ٔاالَمضبو انخهيخ

 %10 انحيٕيخ ٔانتكُٕنٕجيب انجيئخ

 االجتًبعيخ انًٕاد 9
 %50 تبسيخ

 %50 جغشافيب

 انتبسيخ 10

 %14 لذيى تبسيخ

 %28 ٔصيظ تبسيخ

 %28 حذيج تبسيخ

 %30 جبسيخ ٔأحذاث يعبصش تبسيخ

 انجغشافيب 11

 %30 طجيعيخ جغشافيب

 %30 ثششيخ جغشافيب

 %20 إلهيًيخ جغشافيب

 %10 انًعهٕيبد َٔظى انخشائظ عهى

 %10 ٔتطٕسِ ٔيفبْيًّ انجغشافيب عهى َظشيبد
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 للمجبل المئويت النسبت االمتحبن مجبالث االمتحبن مبدة م

 انتكُٕنٕجيب 12

 %16 ٔاتصبالد شجكبد

 %14 انزكيخ انٕٓاتف ديمبتطج

 %26 ٔانشٔثٕد اإلنكتشَٔيبد

 %12 انًحٕصت انُٓذصي انشصى

 %10 انجيبَبد لٕاعذ

 %22 انجشيجخ يُطك

 انتكُٕنٕجيخ انتشثيخ 13

 %32 انًعهٕيبد ٔتكُٕنٕجيب االتصبالد

 %32 ٔاإلنكتشَٔيبد انكٓشثبء

 %8 ٔانجُبء انزساعخ تكُٕنٕجيب

 %8 خشيجانج يُطك

 %16 انطجيخ انتكُٕنٕجيب

 %4 انُبَٕ تكُٕنٕجيب

 اثتذائي تشثيخ 14

 %32 انعشثيخ انهغخ أصبصيبد

 %30 انشيبضيبد يجبدئ

 %20 انعبيخ انعهٕو

 %10 اإلصالييخ انتشثيخ

 %8 االجتًبعيخ انعهٕو

 انفُيخ انتشثيخ 15

 %20 انتصًيى تكُٕنٕجيب

 %30 انفُي انتعجيش

 %20 انفٍ تبسيخ

 %15 انيذٔيخ األشغبل

 %15 انفُيخ انتطجيمبد

 انشيبضيخ انتشثيخ 16

 %40 سيبضيخ لٕاَيٍ

 %20 أنعبة يٓبساد

 %15 ٔإداسح تُظيى

 %10 سيبضيخ إصبثبد

 %15 ثذَيخ تًبسيٍ

 انًكتجبد عهى 17

 %25 ٔانتصُيف انفٓشصخ عهى

 %25 انًذسصيخ انًكتجبد في انتمُيبد تٕظيف

 %25 انًكتجبد خذيبد

 %15 انًكتجبد يجًٕعبد ٔإداسح تُظيى أصش

 %10 انًكتجبد يجبل في انحذيخخ انتٕجٓبد
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 للمجبل المئويت النسبت االمتحبن مجبالث االمتحبن مبدة م

 انتشثٕي اإلسشبد 18

 %36 انتشثٕي اإلسشبد يفبْيى

 %39 اإلسشبدي انًجبل في انًٕالف

 %26 اإلسشبدي انًجبل في انًٕالف

 انخبصخ انتشثيخ 19

 %36 انخبصخ انتشثيخ في تذسيش طشق

 %28 ٔانحشكيخ انحضيخ اإلعبلبد

 %32 انتعهى ٔصعٕثبد انعمهيخ اإلعبلخ

 %4 ٔانتفٕق انًْٕجخ

 
     :التربيت :ثبنيبا 

    

 للمجبل المئويت النسبت االمتحبن مبدة م

 %25  انتعهيى ٔتكُٕنٕجيب ذسيشانت طشائك 1

 %25 انتذسيضيخ ٔانًٕالف انصف إداسح 2

 %20 ٔانتمٕيى انميبس 3

 %20 انًُٕ َفش ٔعهى انتعهيًي انُفش عهى 4

 %10 انًُبْج تصًيى 5

 
 مالحظات هامة:

 فقرة في 55فقرة في مجال التخصص +  55( فقرة من نوع االختيار من متعدد )55االختبار يتكون من ) .1
 55باستثناء اختبارات )المكتبات، اإلرشاد التربوي، التربية الخاصة( والتي جميع فقراتيا ) مجال التربية(

 في مجال التخصص فقط. (فقرة
االختبار الجوانب المتعمقة بالمنياج الفمسطيني باإلضافة إلى ما تتضمنو المساقات التي درسيا تشمل أسئمة  .5

 موضوعات المنياج الفمسطيني.الطالب في الجامعة والتي ترتبط ب
 -بخصوص تخصص التكنولوجيا، سيكون ىناك اختباران: )التربية التكنولوجية لمعممي المرحمة األساسية  .3

 معمومات لمعممي المرحمة الثانوية(تكنولوجيا ال
التالي تنوه الوزارة أنيا لم تقم بنشر أي مادة تدريبية )تخصصية أو تربوية( تتعمق بامتحانات التوظيف، وب .4

فيي غير مسئولة عن أي مادة يتم تداوليا في المكتبات، فيذه المواد تعبر فقط عن اجتيادات شخصية 
 لمعدي تمك المواد.

 


