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ةيلكلا ةأشن نع ةيخيرات ةذبن

و نييرصملا الب طلا نم نانس اال ءابطا نم هعفد 16 جيرخت متو 1998 ماع نانس اال بط ةيلك تاشنا
و تايفشتسملا فلتخمب اآلن نولمعي مهو ؛ ةيبرعلا لودلا ةصاخ ملا بالدعلا فلتخم نم نيدفاولا

اهل. دوهشم عةيلا ةءافكب مهلودب ةيبطلا تاسسؤملا
ىلع ةيلكلا تممص و تاشنا دقو , ربوتكا 6 ةعماج مرح لخاد ىفشتسملا ىنبمب نانس اال بط ةيلك عقت

. نانس اال بط لا جم ىف ةزهج اال ثدحاب اهزيهجت مت ثيح ايجولونكت ثدحا

ةعماجلا ةيؤر
ًايميلقإو ًايلحم زيمتملا يعماجلا ميلعتلل ًادئار ًاحرص نوكت ألن ربوتكأ 6 ةعماج ىعست

ةعماجلا ةلا سر
ددعتم طالايب اعمتجم مضتو رصم يف ةصاخلا تاعماجلا ربكاو ىلوأ ربوتكأ 6 ةعماج
مزتلتو ، ةلماكتمو ةلماش ةيميلعت الت يهستو طالةيب ةيمدخ ةدعاق ىلإ ةفاض باإل تافاقثلا

خالل نم ، لمعلا قوس ةمز لاال ةراهملا و ةءافكلا ىوتسم ىلع نيجيرخ دادعإب ةعماجلا
تاراهملا ،و ةزيمتملا ةفرعملا الب طلا بسكت ةيعجرم ريياعمب مز تلت ةيميلعت جمارب ميدقت

و بيردتلا ةيلمعل ةمعادلا ةيميلعتلا ةئيبلا ريفوت كلذكو ، ةسفانملا ىلع مهتاردق ززعت يتلا
ةيعمتجملا تامدخلا و ةيقيبطتلا ثاحب األ ميدقتو معدب ةعماجلا مزتلت امك . رمتس ملا ملعتلا

. ةيوهلا معدو ميقلا ىلع صرحلا نم راطإ يف ةيملا وعلا ةيلحملا ةكارشلا صرفو ، ةزيمتملا

يبطلا ميلعتلا لا جم يف ةدئارلا تايلكلا نم نوكت نأ ربوتكأ 6 ةعماج نانس األ بط ةيلك حمطت
. نانس األ بط ملع و نف يف ىملعلا ثحبلا و عمتجملا ةمدخو

ةلماش ةيبط ةياعر ميدقت ىلع رداق جيرخ دادعإب ربوتكأ 6 ةعماج نانس األ بط ةيلك مزتلت
األ ىلع زيكرتلا و طيحملا عمتجملل ةيج عال تامدخ ميدقتو نانس واأل مفلا بط لا جم ىف ةلماكتمو

األخالةيق ةينهملا تاسرامملا نم راطإ ىف ةيقيبطتلا ثاحب

نانس األ بط ةيلكل ية جيتارتس اإل فاده واأل تاياغلا

. ةيلكلل يسفانتلا رودلا زيزعتو ةيسسؤملا ةردقلا ميظعت -1

. لماشلا يسسؤملا ميوقتلا ماظن ليعفت -1

ةيلكلا ب ةيلا ملا دراوملا و ىراد اال زاهجلا ريوطت -2

. دامتع لإل ةيلكلا ليهأت ت-

ةيلكلل ىسفانتلا عضولا نيسحت ث-

. ملعتلا و ميلعتلا ةموظنمب ءاقتر 2اال

. لمعلا قوس تابلطتم ققحي امب يميداك األ جمانربلا ريوطت ا-

قيقحت نمضي امب ميوقتلا و ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتس ال رمتسملا نيسحتلا ب-

. ملعتلا تاجرخم

الىب. طلا معدلا ةموظنم ريوطت ت-
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. ةيسيردتلا ةئيهلا تاردقل ةمادتسملا ةيمنتلا و ريوطتلا ث-

. ةطيحملا ةئيبلا ةيمنت و عمتجملا ةمدخ يف ةيلكلا رود زيزعت -3

. نيجيرخلا و ةيلكلا نيب طباورلا ديطوت -1

عم ةكارشلا و لصاوتلا ميعدت و طيحملا عمتجملل ةمدقملا تامدخلا ىوتسم عفر -2

. ةيعمتجملا تاسسؤملا

. ايلعلا تاساردلا جمارب ءاشنإو يملعلا ثحبلا ب ضوهنلا .-4

. اهتاجرخم نم ةدافتس اال ميظعت و ىملعلا ثحبلا جمارب ريوطت -1

. ايلعلا تاساردلا جمارب ءاشنا -2

ملعتلا و ميلعتلا لا جم ىف ةيلكلا تاسايس
. ةيموقلا ةيعجرملا ةيميداك األ ريياعملا قيبطت 

. ةيجراخلا و ةيلخادلا ةعجارملا قيرط نع ةيساردلا تاررقملا و جماربلا ةعجارم 

تاينقتلا جامدإو تاررقملا و جمانربلل ةيرودلا تاعجارملا جئاتن رابتع ىفاإل األذخ

وعلاالج. صيخشتلا ىف ةثيدحلا

. نيقئافلا الب طلا عيجشت 

. ًايسارد نيرثعتملا الب طلا ةياعر 

. ةيعجرملا بسنلا ءافيتسإو سيردتلا ةئيه ءاضعأ بذج 

. اهتنايصو ميلعتلا و ميلعتلا الت يهست ةفاك ريفوت 

. ىناديملا بيردتلا جمانرب عفلا لكشب معدت ىتلا ةثيدحلا ةزهج واأل تادايعلا ريفوت 

. ةيميلعتلا ةيلمعلا ا تاجرخم مهأ هرابتعأب بلا طلا ىلع زيكرتلا 

. ةيميلعتلا ةيلمعلل رمتسملا ميوقتلا 

. ةايحلا ىدم ميلعتلا و ىتاذلا ملعتلا معد 

. ةئيبلا ةيمنتو عمتجملا ةمدخو ىملعلا ثحبلا لا جم ىف ةيلكلا تاسايس عم لماكتلا 
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ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ فيرعت

ةمظتنم ةروصب ةحاتملا تايناكم لظاال ىف نيعم فده قيقحتل ةططخملا تاءارج نماال ةعومجم ىه

ةعاق لخاد ثدحي امل يقيقحلا عقاولا لثمت البو طلا ةعيبطل ةيعارمو ةنرمو ةلماش نوكت ثيحب ةلسلستمو

. اهيف بوغرم تاجرخم قيقحتل ةحاتم تاناكم اللإل غتسا نم ةساردلا

ميلعتلا فيرعت

. هيف بوغرملا رييغتلا زاجنإ ىلع ملعتملا دعاست يتلا ( تاربخلا ) ةربخلل دوصقملا مظنملا ميمصتلا وه

ملعتلا فيرعت

. كولس رييغت وأ ةراهم وأ ةفرعم باستكا فدهب ، هنودب وأ ملعملا فارشإب ملعتملا هب موقي ىتاذ طاشن وه

ةديجلا ميلعتلا ةيجيتارتسإ صئاصخ

. ريوطتلل ةيلباقلا و ةنورملا .1

. يساردلا ررقملا نم ةفدهتسملا ملعتلا جتاونب طبترت نأ .2

الب. طلا ددعو بسانتت .3

الب. طلا نيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارم .4

. ةيلكلا ب ةثيدحلا ايجولونكتلا تاناكم اإل ةاعارم .5

ةيلقعلا تايلمعلا و ريكفتلا تاراهم ةيمنت .6

يتاذلا ملعتلا ىلع الب طلا زيفحت .7

: ةيلكلا ب ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ ةيجهنمو تايساسأ

. اهتانوكم ديدحتو اهنم لك تازيممو بويعو ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسإ عاونأ ىلع فرعتلا ـ1

.( ملعتلا رثأ ءاقب ) ظافتح اال لدعم تاطسوتمو ملعتلا مره ىلع فرعتلا -2

LearningStyles ملعتلا ( بيلا (سأ طامنأ فرعت -3

VisualLearner يرصبلا ملعتملا صئاصخ فرعت -4

AuditoryLearner يعمسلا ملعتملا صئاصخ فرعت -5

Tactile/KinestheticLearner يكرح يسحلا ملعتملا صئاصخ فرعت -6

ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسإو ملعتلا جتاون ةفوفصم ميمصت -7

اهل ةلباقملا ملعتلا و ميلعتلا ةطشنأو ةفدهتسملا ملعتلا جتاون ةفوفصم ميمصت -8

إل ةيميلعتلا جماربلا ريوطت و ىميداك األ جمانربلا تاررقمل ةلباقملا ةطشن واأل ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسإ ةفوفصم ميمصت -9

الب طلا دادع

لا االصت تاراهمو الت كشملا لح و ريكفتلا ىلع ةردقلا الب طلا باسكإو يلعافتلا وأ لا عفلا ميلعتلا ةسايس عابتإ -10

. يملعلا ريكفتلا و تامولعملا ايجولونكت مادختساو

اليب. طلا معدلا جماربو جهانملا تاطاشن خالل البنم طلل ةيصخشلا و ةيدايقلا تاراهملا ةيمنتو زيزعت -11

ةزيمتم ةينهم تاراهم يوذ نيجيرخب لمعلا قوسو عمتجملا دادم البإل طلل يناديملا بيردتلل مييقتو ةعباتم تايلآ 2ـ1

ايسارد نيرثعتملا الب طلا عم لماعتلا تايلآ 3ـ1
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. ميلعتلا الت كشم ىلع بلغتلا 4ـ1

تاناحتم اال مظنو ميوقتلا قرط ريوطت 5ـ1

. ةيلكلا ب ملعتلا و ميلعتلل ةدعاسملا داوملا ريفوتو ميلعتلا و لمعلا ةئيب نيسحت لمشتل ةيتحتلا ةينبلا ثيدحت 6ـ1

. ةيبيردت جمارب خالل نم ةيلكلا ب زيمتلا و ميلعتلا ريوطت ىلع لمعلا و سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاردق ةيمنت -17

ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا تانوكم

ةيميلعتلا فاده 1-األ

. هسيردت يف اهقفو ريسيل اهمظنيو ملعملا اهب موقي يتلا تاكرحتلا -2

. فاده األ قيقحتل ةمدختسملا لئاسولا و لئاسملا و تابيردتلا ةلثم،و 3-األ

. سردلل يفصلا يميظنتلا و يميلعتلا قايسلا -4

اهل. ططخيو ملعملا اهمظني يتلا تاريثملا نع ةجتانلا و مهتايوتسم فلتخمب الب طلا تاباجتسا -5

ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا دادعا ىف ةكراشملا فارط األ

ملاالةمئ سيردتلا تايجيتارتسا رايتخ ال ةيلكلا ب ةيميداك األ ماسق .1األ

ةيعمتجملا فارط .2األ

الب طلا 3.

: ةيجيت رتسا اإل فادهأ

ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ موهفم ديدحت -1

ةبسانملا ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا رايتخا -2

ةديجلا ةيجيتارتس اال تابلطتمو تافصاومل ةفرعملا و مهفلا -4

روحم بلا طلا نوكي نأ يف ملعتلا و ميلعتلل ةديجلا تايجيتارتس اال نيب كرتشملا مساقلا لثمتي هنإف كلذ ءوض يف

: ةيميلعتلا ةيلمعلا

اهل. بسحف ال بقتسم سيلو تامولعملا باستكا يف ال عاف -1

. ةيميلعتلا ماهملا و ةطشن الأل سرامم -2

. لمأتلا اذه جئاتن ءوض يف هئاد أل روطمو هاوتسمو هكولسل لمأتم -3

. ينواعتلا ملعتلا و يتاذلا ملعتلا ب عتمتسم -4

. تارارقلا ذاختاو الت كشملا لحو ، فراعملا نع ثحبلا يف مئاد ركفم -5

. تاراهملا باستكاو ملعتلا نم ديزمل ىعسي ، ةفرعملل جتنم -6

: نوكي نأ رضاحملا نم ةديجلا تايجيتارتس اال بلطتت امك

. ةفرعملل قانال سيلو ملعتلا و ميلعتلا يتيلمعل ارسيم -1

طلالهب. ينواعتلا و يتاذلا ملعتلا صرف ةحاتإ ىلع اصيرح -2

. ديجلا جيرخلا تافصاومل اققحمو مهل ةلماكتملا ةيصخشلا ءانب ىلع اصيرح -3

. مهنيب اميف ةيدرفلا قورفلل ايعارم -4

-: ةطخلا دادعا تاوطخ

ملعتلا و ميلعتلا رايعم قيرف عم ةيلكلا ب سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيمج نم ةكراشمب ةيجيتارتس اإل دادعإ مت
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األىت: قيرط نع كلذو

ىلع تلمتشا ىتلا و ةفلتخملا ميوقتلا و سيردتلا بيلا سأ نع سيردتلا ةئيه ءاضع أل لمع شرو -1

و سيردتلا ىف اهعابتا بجي ىتلا قرطلا بسنأ نع ىنهذ فصعو سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم تاشقانم

الب. طلل ميوقتلا

كلذ مت دقو ةفلتخملا ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسا ىف سيردتلا ةئيه ءاضعأ ىأر الع طتس ال تانايبتسا -2

اإل ةباتك ىف اهنم ةدافتس واال تانايبتس اإل هذه جئاتن ليلحت مت دقو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةكراشمب

. ةيجيتارتس

ةعبتملا ميوقتلا و سيردتلا قرط ىلع فرعتلا فدهب ةيساردلا تاررقملا و جماربلا فيصوت ىلع 3-اإلطالع

اإل ةباتك ىف اهب ةدافتس واال جمانرب لكل ةبولطملا ملعتلا تاجرخمو ةفلتخملا تاررقملا ىف

. ةيجيتارتس

جيرخلا تافصاومو ةيميلعتلا ةيلكلا جمارب ىف (Stakeholders) نيديفتسملا ءارآب ةدافتس 4-اإل

. نيديفتسملل تاودنو لمع شرو خالل تمت تاشقانمو تانايبتسا قيرط نع ةبولطملا

ءارآ عم قفاوتي امب ةيئاهنلا اهتروص ىف ةيجيتارتس اإل عضول ملعتلا و ميلعتلا رايعم قيرفل ةددعتم تاعامتجا -5

. تاررقملا و جماربلا فيصوت ىلع ًاءانبو تانايبتس اال جئاتنو سيردتلا ةئيه ءاضعأ
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ةيلكلا ب ملعتلا و ميلعتلل فعضلا و ةوقلا طاقنل ىئيبلا ليلحتلا

ملعتلا و ميلعتلا

ة وقلا فعضلاطاقن طاقن

و ميلعتلل هقثوم هيجيتارتسإ دوجو -

. ملعتلا

ا هكبش اهب رفاوتت هينورتكلإ هبتكم دوجو -

تايرودلا و ةيملعلا عجارملا و تنرتن إل

تامولعملا دعاوقب ةطبترم هثيدحلأ

. ةيملا علا

سيردتلا هئيه ءاضعأ نم هبخن دوجو -

. نانس األ بط لا جم يف ةءافكلا ىوذ

ىلع ىنورتكلإ اال ميلعتلل زكرم دوجو -

. هعماجلا ىوتسم

و ةيسيردتلا تاعاقلا و تاجردملا رفاوت -

ضرعلا بآالت ةزهجملا لماعملا

. ةفلتخملا

هئيه ءاضعأ نيب رمتسملا لصاوتلا -

الب. وطلا سيردتلا

و ةيتحتلا هينبلل ةرمتسملا ةنايصلا -

قفارملا

ب تابلا البوطلا طلل ةماقإ نكامأ رفاوت -

الب طلا لقنل لئاسوو يعماجلا مرحلا

جيرخ دادعا معدي يناديم بيردت دوجو -

. لمعلا قوس ىلإ لوخدلا ىلع رداق

يرود لكشب الب طلا ءارأ ءاصقتسا متي -

– تاررقملا ) ةفلتخملا االت جملا يف

تاجرخم ققحت مييقتل تايلآ ليعفت مدع -

. ةمظتنم ةروصب ةفدهتسملا ملعتلا

يف سيردتلا هئيه ءاضعأ دادعأ صقن -

تاصصختلا ضعب

يف ةيصوصخلا سوردلا ة رهاظ دوجو -

. ةريخ األ تاونسلا

يف الب طلل ةيددعلا ةفاثكلا ةدايز -

. ةريخ األ تاونسلا

لوصفلا و يساردلا ماعلا ءدب ماظتنإ مدع -

. ةيساردلا

تاررقملل الب طلا ليجست ةرتف لوط -

مدعل يساردلا لصفلا خالل ةيساردلا

. ينورتكلإ ليجست ماظن دوجو

نع ةعجار ةدافإب الب طلا ديوزت مدع -

. تارابتخ يفاال مهئادأ ىوتسم

اال ملعتلا جمارب رفاوت مدع -

(interactivedistant ينورتكل

ب حمست يتلا learningplatform)

هئيه وضعو بلا طلا نيب لعافتلا

. سيردتلا

نانس األ تادحوو تادايعلا دادعأ صقن -

. ةديازتملا الب طلا دادعأ ههجاوم يف

رادهإو ايزكرم تاناحتم اال جئاتن قيثوت -
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الت يهستلا – سيردتلا ةئيه ءاضعأ

. ةيميلعتلا ةيلمعلا معدل ( ةيداملا

همكاح طباوضو ةحضاو ةموظنم دوجو -

ةلا دعلا ىلع موقت الب طلا ميوقت هيلمعل

. زييمتلا مدعو

يدج لكشب لماعتلا متي الب طلا تاملظت -

دوجو حهلا يف اهعم لماعتلا و اهيف تبلا و

أطخ.

. يزكرملا لورتنكلا عم لماعتلا يف تقولا

. نييجراخلا نينحتمملا رود ةيدودحم -

تانايبتس واال جئاتنلا رابتع يفاال األذخ مدع

هيجيتارتسإ هعجارم يف الب طلل ةيرودلا

. ملعتلا و ميلعتلا

ملعتلل ةعونتم لئاسوب مامته اال صقن -

. يديلقت ريغلا

ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ ذيفنتل ةيلكلا ب ةيداملا تايناكم اإل

: تايلمعلا فرغ و تادايعلا .1

تاشاشب ةدوزم تادايعلا عيمج .Sirona تاكرام نانسا ةدحو 333 ىلع لمتشت ةدايع 16 ددع .1

Phosphorusplatescanner ةزهجا بناج ىلا رتويبمك ةزهجا و ضرع

لمشت و ةثيدحلا ةزهج اال عيمجب ةزهجم تادايعلا

Endomicroscope)) ىرذج بوكسركيم ةزهجا -

CADCAM زاهج -

. لماعملا و تادايعلا لخاد تادهاشملا ضرعل (thirdeye) تاريماك -

تايلمعلا فرغب مادختس لال هلقنتم نانسا هدحو -
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ربوتكا 6 ةعماج ىفشتسمب ىرشبلا بطلا ةيلكل ةعباتلا ةيميلعتلا تادايعلا .2

بط مسق و نيكفلا و هجولا و مفلا هحارج مسق موقي ىفشتسملا ب هيحارج تايلمع فرغ تس .3

اهب. ماعلا ردخملا ريثأت تحت هيحارجلا تايلمعلا ءارجإب االفطلا نانسا

ضرعلا لئاسو بناج ىلا dummyheads نمضتت و ةيميلعتلا لئاسولا ب ةدوزم لماعملا عيمج : لماعملا .2

رتويبمكلا ةزهجا و

ددععونلا

ةثيدح ةاكاحم لماعم 4 ىلع لمتشتو نانس اال بط 15لماعم
هيجاتن اال 2لماعملا

هيساس اال داوملا 7لماعم
1 ددع ةنمضتم ( ىرشبلا بطلا هيلك ): هيبطلا داوملا لماعم

ةحرشم
6

: لوصفلا و تاعاقلا و تاجردمل .3

هدحوددععونلا لكل هعسلا

500طبلا2جردم
100طبلا2لصف

رانيميس 20طبلا2هعاق

: هيصيخشتلا هعش اال مسق .4

Periapical هعشا زاهج (14) ددع -

Conebeam ةيطورخم ةعشا زاهج (1) ددع -

DigitalPanorama. ىمقر اماروناب هعشا (2) ددع -

(digora)phosphorsplatescanner زاهج (6) ددع -

: ميقعتلا -5

الف. كوتوا ميقعت زاهج (20) ددع -

. ىفشتسملا ب ىزكرم ميقعت -

ــمــكــتــبـــة: 6.لا

ىرصحلا دجسم راوجب هنيدملا طسو ىف ىعماجلا مرحلا جراخ عقي لقتسم ىنبم هبتكملا لغشت

بتكلل تاعاق ثالث هبتكملا مضتو (9000م) وحن غلبت هيلا مجا هحاسمب ربوتكا 6 هنيدمب

ثال هبتكملا وب هينورتكل اال هبتكملا و هماعلا هبتكملا بناج ىلا هماعلا عجارملا و تايرودلا و هيساردلا

دجوي امك (300)طبلا ىلا مجإب (100)طبلا وحن اهنم لك بعوتست هريبك ثصاالتطاالع

ىف اثيدح اباتك (2121) ددع حايلا دجوي . هبتكملا تاعاق ىلع هعزوم رتويبمك زاهج (160) ددع

نيب ام هيعماج هلا سر (938) وحن هبتكملا ىنتقت امك اهتاصصخت فلتخمب نانس اال بط لا جم

هاروتكدو ريتسجام

: ايرتيفاكلا .7
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. كونبلا و هفلتخملا تامدخلا و تايرتيفاكلا نم ديدعلا هب ىزكرم لوم

: ةيضايرلا تاشنملا .8

: مضت الب طلل بع مال دجوت •

مدق ةرك بعلم (1) ددع •

سنت بع (3)مال ددع •

–دي) ةرئاط – ىسامخ ةلس- ) باعل األ ةددعتم بعلم (3) ددع •

ميج (1)صةلا ددع •

. هيعامتج واال هيضايرلا هطشن باال مايقلل بابشلا هياعر ىنبم •

: ةيبطلا ةدايعلا .9

ربوتكأ 6 ةعماج ىفشتسم عم ةدقاعتم ةيلكلا و ةيلكلل ةدايع دجوت •

صاخلا عباطلا تاذ تادحولا .10

رجاب ةعلاالج دحو •

رمتسملا ميلعتلا ةدحو •



ربوتكأ 6 ةعماج – نانس األ بط ةيلكب ةعبتملا ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسا

ةعيبط عم يشامتت ىتلا و ةيلكلا ب ةعبتملا ميوقتلا و سيردتلا قرط ةيجيتارتس نماإل ءزجلا اذه لمشي

بلا طلا بسانت ةفل متخ ميوقت قرطو ةيميلعت بيلا سأ عابتا يعدتست يتلا نانس األ بط ةيلك طالب

. ةدافتسا ىصقأ هل ققحتو

تايجيتارتسا ىلع نانس األ بط ةيلكب ميلعتلا ماظن دمتعي ةوجرملا ةدئافلا قيقحت ىلع ًاصرحو

. يقيبطتلا و يلعافتلا و رشابم ريغلا و رشابملا ميلعتلا

نوكي كلذبو ةيميلعتلا اهجمارب ىف يميداك اإل داشر اإل ماظنو ةدمتعملا تاعاسلا ماظن ةيلكلا دمتعتو

فوس ىتلا تاررقملا نم ضعب رايتخا ىف ( ىتاذلا ملعتلا تازيمم دحأ ىهو ) ةيرحلا نم ردق بلا طلل

يميداك اإل دشرم لا فارشإ تحت كلذو ماسق لكاأل ىف ةحاتملا ةيرايتخ اال تاررقملا ةمئاق نم اهسردي

. هفورظ عم يشامتي امب ةساردلا تاتيقوت ديدحت ةيرح اضيأ هل حيتت امك هب صاخلا
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ةيلكلا ب ملعتلا و ميلعتلا بيلا سأ
واال:االدهاف

: ميلعتلا .I

لبقتسملا ةداق اونوكيل ايلعلا تاساردلا وطالب نيميقملا ءابط طالانبواأل دوزي يذلا زاتمملا ميلعتلا ريفوت

: قيرط نع ثوحبلا ،و ةيحصلا ةياعرلا ميدقت يف

خالل: نم نانس األ بط ةيلك جهنم ةيلا عف ىلع ظافحلا .1

. ايلحم اهب فرتعملا دامتع اال تاهج لبق نم دامتع اال ىلع ةيلكلا لوصح أ.

سيردتلا و ةيساردلا جهانملا نأشب ىرخ األ تايلكلا عم تارواشملا ب.

ةيساردلا جهانملا ميلعت ىلعزكرت يتلا ةفلتخملا تاصصختلا ب سيردتلا ةئيهءاضعا نيب الت عافتلا ج.

وعفلا. رمتسم لكشب ةيميلعتلا ةيلمعلا نيسحتل ةيساردلا جهانملا مييقت و ةمظتنم ةعجارم د.

خالل: نم سيردتلا يف زيمتلا ىلع ظافحلا .2

سيردتلا زيزعتل ايجولونكتلا مادختسا أ.

هتاجرخمو سيردتلا مييقت جئاتن سايق ب.

سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاراهم ةيمنتل صرفريفوت ج.

: سايق قيرط نع كلذو ، ايلعلا تاساردلا /طالب نيميقملا ءابط اطلالب/اال زيمتب مامته 3.اال
جرختلا و ءاقبتس التاال دعم أ.

ايلعلا تاساردلا جمارب يف لوبقلا الت دعم ب.

ةيساردلا حنملل نيجيرخلا معد ج.

ةيملعلا تاعامتج يفاال ضورعلا و الةيب طلا تاروشنملا ددع د.

ةيجراخ زئاوج ىلع نولصحي نيذلا ةبلطلا ددع ه.

: سايقب كلذو ، ةدايقلا و ميلعتلا صرف ىلإ بلا طلا لوصو .4

ةيبنج االتاال ومزلا ثوحبلا ةطشنأ يف ةكراشملا ةصرف أ.

و ةيميداك األ طاسو واأل تاعماجلا و تايلكلا يف ةيويح زكارم نولغشي نيذلا ةيلكلا يجيرخ ددع ب.

نانس اال بط لا جم يف ةعانصلا و عمتجملا

ىضرملا ةحص .II

. ىضرملا ىدل نانس واال مفلل ةيحصلا ةياعرلل ةلماشلا و ةيلا علا ةدوجلا و ةينهملا ريفوت

. ىضرملا ةياعر ل ةدوج ىلعأ ميدقت .1

. ةيناكسلا ةبيكرتلا بسح ىضرملا نم ةعونتم ةعومجمل تامدخلا ريفوت .2

: قيرط نع ، ةيحصلا ةياعرلا ةيعون نيسحت رارمتساب مامته 3.اال

ةمدقملا ةمدخلا ةدوج نع ضيرملا اضر ءاصقتسا أ.

لكاشملا عم لماعتلل ةدوجلا نامض ةدحو لبق نم ةيرودلا ريراقتلا ب.

. ةيلكلا ىلإ ةيجراخ رداصم نم ىضرملل إالحاالت ددع ج.
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ةيديلقتلا ريغو ةيديلقتلا ملعتلا و ميلعتلا طامنأ : ايناث

يديلقتل ا ملعتلا و ميلعتلا بيلا 1.سأ

:( ءاقل واإل ةرضاحملا )1-1

مهأ نم ثيح تايباجيإ نم هل امل ًايلك يديلقتلا ملعتلا و ميلعتلا بيلا سأ نع ءانغتس اال نكمي ال

. هجول ًاهجو ( بلا (طلا ملعتملا )و سيردتلا ةئيه وضع ) ذاتس األ ءاقتلا هتايباجيا

واآلرخ ةمولعملا لمحي امهدحأ صخش نيب ةمولعملا لقنو لا لالصت ةليسو ىوقأ لثمي ءاقتل نأاال 

و تابيردتلا و ةيهفشلا ةلئس واأل راوحلا و ةشقانملا و توصلا و ةروصلا عمجت اهيفف ، اهملعت ىلإ جاتحي

. لماعملا وأب ةرضاحملا لخاد تاقيبطتلا

وذى سيردت ةئيه ءاضعأ ريفوتو ةيوهتلا ةديجو ةزهجم لماعمو ةيسيردت تاعاق ريفوت كلذ جاتحي 

. تارضاحملا إلءاقل ةئافك

االةيت: تايبلسلا زربي نكلو

وه ذاتس األ نوكيف ، ةفرعملا جاتنإ ىلع زكرت يتلا "و ةيديلقتلا ةفاقثلا " ىلع دمتعي يديلقتلا ميلعتلا 

يفاال دهج يأ نود ذاتس نماأل تامولعملا يقلت ىلع دمتعي ًايبلس بلا طلا ىرنف ، ملعتلا ةيلمع ساسأ

." نيقلتلا ب ميلعتلا بـ" فرعي ام وهو ثحبلا وأ ءاصقتس

. يديلقتلا ميلعتلا ةميق نم اضيأ للقت جماربلا ضعب يف ةديازتملا الةيب طلا ةفاثكلا 

كااليت: ةيديلقتلا ريغ بيلا االس ىلع دامتع اال ىعاري كلذلو

: ةيديلقت ريغلا ملعتلا و ميلعتلا بيلا سأ -2

ريكفتلا ىلع مهربجت ءايشأ لمع يف نيملعتملا كارشإ ىلع موقت سيردت ةقيرط : طشنلا ميلعتلا 1-2

. هنوملعتي اميف

ةغايص - ةلئسأ حرط  - ةلكشم لح - ةشقانملا - ةباتكلا - ةءارقلا لثم ةيكرح ةيلقع تاطاشنب نوملعتملا موقي

. ميوقتلا و بيكرتلا و ليلحتلا ك ايلعلا ريكفتلا تاراهم ىلإ ةفاض -باإل ةبرجت - ضورف

يه: طشنلا ملعتلل ةبسانم األرثك سيردتلا قرط اذإ

اميف مهتشقانم مث سردلا ب ةطبترم تانيرمت لح نيملعتملا فيلكت لثم: ةلدعملا ةرضاحملا ةقيرط .1

. تامولعم نم هيلإ اولصوت

ةشقانملا ةقيرط .2

،و ةسناجتم ريغ تاعومجم ىلإ   نيملعتملا ميسقت ىلع ة قيرطلا هذه موقت : ينواعتلا ملعتلا ةقيرط .3

لصاوتلا ب ةعومجملا فلكت و اهنيب لصاوتلا بيلا سأ ةفاك مدختست نأ ىلع تاعومجملا هذه عيجشت

. ةنيعم ةمهم لمع يف اهجراخ و سردلا ةعاق لخاد

ةيحيضوتلا ضورعلا ةقيرط .4

ةيكينيلك اال ضورعلا لثمراود األ بعل ةقيرط .5

ياهم. يقتو اهنع ريراقت ةباتكو ةيلقحلا تابيردتلا و ةيناديملا الت حرلا ةقيرط .6

: يتاذلا ملعتلا 2-2
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ىف هتعرسلو هتاردقل ًاقفو هسفنب هسفن ملعي نأ نم درفلا نكمت ىتلا ةروطتملا ملعتلا بيلا سأ نم بولسأ

وهو ملعتملا ساسأ ىلع موقي ىتاذلا ملعتلا بولسأ نأ ،ىأ هتامامتهاو هلويم عم قفاوتي امبو ، ملعتلا

نأ ىلإ ةفاض باال هتارد قو هتاناكما ءوض ىفو ملعتلا ىف ةصاخلا هتعرس ءوض ىف ملعتلا ةعرس ددحي

ريكفتلا ىلع هدعاسي امم ، اهقيقحت ملعتملا نم بلطي ىتلا فاده األ حوضوب مستي ىتاذلا ملعتلا بولسأ

. رارقلا ذاختاو طيطختلا ةراهم هيدل ىمني امك ، هتاوطخ ىف

ملعتم لك ريسي ثيح ، صاخ لكشب نيملعتملا نيب ةيدرفلا قورفلا ةاعارم حيتي ىتاذلا ملعتلا بولسأ نأ

ريثكلا راصتخا عيطتسي فوس ملعتلا عيرس بلا طلا نإف ىلا ،بوتلا ملعتلا ىف هتعرس قفوو هتاردق قفو

. نايح األ بلغأ دهجلا و تقولا نم

اهيف لقتني لحارم ةدع نم نوكتت يهو تنرتن واإل اآليل بساحلا تاينقت ىلع دمتعت يتاذلا ملعتلا جمارب

.(InteractiveLearning) لثم راكف لأل يقطنملا جردتلل اقبط ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ملعتملا

. هريغ وأفالشوا ويديف عطقم ةيؤر وأ يتوص عطقم ىلإ عامتس وأاال روصلا التك عافت ىلع دمتعيو

-: ىتاذلا ملعتلا بيلا ألس ىوبرتلا دودرملا

عمتجملا ىلعو صاخ لكشب ملعتملا نم لك ىلع دوعي ًايوبرت ًادودرم ىتاذلا ملعتلا بولسأ قيبطت نمضتي

، نارق األ تاعومجم لثم ملعتلا و ميلعتلا ىف ةثيدحلا قرطلا ىدحأب هجمد دنع ةصاخو ، ماع هجوب

-: ىلي اميف لثمتي ىوبرتلا دودرملا اذهو

. ةيواستملا تاردقلا ىوذ نم ةعومجم طالبلك نيب سفانتلا نم وج داجيا .1

لألطنالق. ةصرفلا مهئاطعاب كلذو ، نيقوفتملا الب طلل راكتب واال عادب اال باب حتف .2

الب. طلا تاردق عم بسانتي امب لمعلا تاعومجم ىلع األمعلا عيزوت .3

. ملعتلا ةيلمعل ةيلخادلا عفاودلا ةيمهأب الب طلا ساسحا ةيمنت .4

. ةيملعلا ةداملا مهف ىف ةيلقعلا هتاردق ىلعو هسفن ىلع بلا طلا دامتعا ةيمنت .5

. تامولعملا كاردتسا ىلع بلا طلا دعاسيل ليدبلا داجياب ةيملعلا ةداملا ليصوت ىف ذاتس روداأل ميجحت .6

. بلا طلا لبق نم ركذتلا دبالًنم مهفلا ىلإ ءوجللا .7

. هتاذ ذاتس األ اهفشتكي دقال ىتلا بهاوملا لقص .8

. ةايحلا ىدم ملعتلا وأ رمتسملا ملعتلا موهفم ىلع الب طلا بيردت .9

. ةيلوئسملا لمحت ىلع هتردق ىفو هسفن ىف بلا طلا ةقث ةيمنت .10

: ةقيرطلا هذه ايازم نم

نهذ يف تامولعملا خيسرت يف اريثك دعاست يهف ، ةعجارملا و راكذتس لال اديج ابولسأ ملعتملا حنمت اهنأ .1

. ملعتملا

اذهو ، رضاحملا اهب ضرع يتلا ةقيرطلا ريغ ىرخأ ةقيرطب سردلا ضارعتسا ملعتملل حيتت اهنأ امك .2

ةبسنلا ب ىرخ نماأل لضفأ اهادحإ نوكت دق قرط ةدعب سردلا مهف ىلع دعاسي ضرعلا يف عونتلا

. ملعتملل

. رضاحملا عم اهمهف نم نكمتي مل يتلا سردلا بناوج ضعب مهفل ىرخأ ةصرف ملعتملا حنمت .3

رضاحملا عم لعافتلا نم نيملعتملا ضعب قيعت دق يتلا ةيسفنلا تارثؤملا نم خةيلا ةئيب ملعتملل رفوت .4
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. رشابملا ميلعتلا يف

ةرم لك يف ةيميوقتلا تارابتخ اال ءارجإ ةيناكمإو تارم ةدع سردلا راركت ةيناكمإ نإف ماع لكشبو

. ميلعتلا نم عونلا اذه ايازم مهأ نم دعت ، سردلا باعيتسا ةجرد ىدم ةفرعمل

: ينورتكل اإل ميلعتلا 3-2

: اهنمو ةديدع لئاسو ينورتكل اإل ميلعتلل

و ضفخنملا رعسلا :أ) تازيمم ةدعل كلذ و ميلعتلا نم عونلا اذه يف ةلا عف ةليسو يه :و ةطوغضملا صارق 1.اال

وااآلالفنم تائملا ىلا لصت دق اهيلع لوصحلا نكمي يتلا تامولعملا ةيمك ،ب) عيمجلل ةحاتملا ةفلكتلا

نكمي ،ث) ةينايبلا موسرلا و ةكرحتملا موس كفلاالشورلا اهزاجنا يف تاكاحملا لا معتسا ةيناكمإ ،ت) بتكلا

. قيبطتلل جمارب و اسورد يوحت نأ

: بلطتت فوس تقولا رورم :عم ةينورتكل اال بتكلا .2

. فلؤملا وأ رشانلا قوقح ةيامح (1

دادتم وذاال اهنيب لضف األ نكل PDF.EXE.PPT.DOC اهنم دجن و تدادتم اال ددعتم ينورتكل اال باتكلا  ب)

هنم. ةدافتس اال مهنكمي عيمجلا الن كلذو EXE

. ةلقنتملا ةركاذلا يف  هلقن نكمي همجح خالل ت)نم

اهنم: صئاصخلا نم ديدعلا ةداع هب دجن : ميلعتلل ينورتكل اال عقوملا : ينورتكل اال ميلعتلا عقاوم -3

األ رفوي ثيح عقوملا خالل نم وأ اهعفرو ةصاخلا مهتزهجأ خالل نم سوردلا ةذتاس اال زجني : ميلعتلا يف ةيلعافتلا

. كلذل لاالةمز تاود

عم ذاتس اال لعافتيل هتفاضا متت سرد لك عم ايئاقلت اهئانبب عقوملا موقي يتلا تاشلا خالل نم : ةيروفلا ةشدردلا

. سردلا لوح االت غشنا هيدل نوكتس امتح يذلا بلا طلا

ا هنكمي تقو يا يف هلوخد لجسيو بلا طلا لصتي امدنع ثيح ىدملا ليوط لعافتلا خالهل نم متي : ررقملل ىدتنم

. هذاتسأو ةبلطلا مزالهئ عم لصاوتلا و راكف نماال ديدجلا و نيرامتلا لولح ىلع الطالع

لال بلا طلا ليوحتب عقوملا موقي و اهرييغت نكمي ال ثيح جئاتنلا رشن و بلا طلا مييقت متي : ةيلعافتلا نيرامتلا

. لدعملا يف ةراد اال مكحتت و سردلا نم جورخلل لدعملا ىلع هلوصح مدع حةلا يف كاردتس

ليجستب ذاتس اال موقي ثيح ميلعتلا يف هنم ةدافتس اال نكمي يفاالعالتان ادج ديفم وه :امك ينورتكل اال ديربلا

ةباجإب بدرلا مهبلا وطي تامولعملا و سوردلا نم ديدجلا مهل لسري ةيرود ةفصب لطلالبو ينورتكل اال ديربلا

. تابيردتلا وأ نيرامتلا

ىقيبطتلا ميلعتلا 4-2

دمتعت ىتلا ميلعتلا بيلا سأ ذبحتو تاراهملا و ةيملعلا ةداملا و هيميداك اإل ةداملا نيب طابتر اال ىلع دمتعي و

فدهلا اذه ققحتي ىكل ةيريرسلا و هيلمعلا تاعومجملا ةيمهأ رهظت انه نمو , ةيقيبطتلا بيلا األس ىلع

األىت:- لمشي ىذلا (Indirectlearning)و رشابم ريغلا ميلعتلا ىلع الب طلا عم زيكرتلا متي

Casedependentteaching بحلااالت ميلعتلا -1
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محالت و هيعامتج اال ةمدخلا عيراشمو لفاوقلا كلذ ىلع Servicedependentlearningثملا -2

. مدلا ب عربتلا

grouplearning ىعامجلا ملعتلا -3

متتو ةعومجم لكل عوضوم صيصخت متيو هريغص لمع تاعومجم ىلغ الب طلا ميسقت ىلع دمتعي ىذلا و

. تاعومجملا ىقاب روضح ىف هدح ىلع ةعومجم لك هشقانم

Seminars رانيميسلا -4

الب وطلا ةذتاس األ نيب ام ةكرتشملا تاشقانملا ىلع دمتعي ىذلا و تارضاحملا ىلإ ةفاض باإل اذه

هدمل هضرع متي ريغص عوضوم رايتخا متي ثيحب الب طلا ىدل واإلءاقل ضرعلا تاراهم ديزي امم

.. هذتاس األ ةطساوب مهمييقت متيو الب طلا نم ةعومجم لك لبق نم هريصق

. ةيريرسلا و ةيلمعلا تاعومجملا ـ5

ىتلا حلااالت بلا طلا هيف لجسي زاجنإ رتفد (LogBook) طبلا لك ىدل نوكي نأ بلطتي امم

يسارد لصف لك ةياه ن ىف رتفدلا اذه ميدقت متيو هذتاس األ فارشإ تحت عوالاهج اهتعباتمب ماق
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ملعتلا بيلا سأ ديدحت جذومن
ماسقم األ

ةيملعلا
اررقم
ت
جمانرب

األ بط
نانس

ملعتلا و ميلعتلا بيلا سا
ةمدختسملا

(ILOs) ةفدهتسملا ةيميلعتلا تاجرخملا

و ةفرعملا
مهفلا

اراهملا
ت
ةينهذلا

تاراهملا
ةينهملا

تاراهملا
ةماعلا

ىجولوثابوستهلا1 مسق
ـ ىفصولا حيرشتلا )
نانس واأل مفلا ايجولويب

( نانس واأل مفلا ضأ ـ

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

ةضاعتس2 اإل مسق
ةيعانصلا

لأل ةكرحتملا تابيكرتلا )
ا سرغ ـ قابط ـاأل نانس

( نانس أل

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

3
نانس عالجاأل مسق

ىظفحتلا
يظفحتلا ةحارجلا )
تابيكرتلا ـ نانس ةلإل

( روذجلا ـعالج ةتباثلا

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

داوملا4 صاوخ مسق
داوملا صاوخ )

األ بط ىف ةلمعتسملا
( نانس

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

ـمو5 فلا ةحارج مسق
ريدختلا

نيكفلا و هجولا ةحارج )
ـ ىعضوملا ريدختلا ـ

( ماعلا ريدختلا

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

األ6 نانسأ ةحارج مسق
فطلا

ـ ىئاقولا نانس األ بط )
نانس واأل مفلا ةحصو

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا

مفلا7 ضارمأ عالج مسق
ضارمأ ـ مفلا بط )

( هثللا

واإلءاقلررقم ةرضاحملا
طشنلا ميلعتلا
يتاذلا ملعتلا

ينورتكل اإل ميلعتلا
ىقيبطتلا ميلعتلا
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: ةيلكلا البب طلا ميوقت بيلا ثاثلا:سأ
خالل نم اهقيقحت مت يتلا و ةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم سايق ةيلكلا البب طلا ميوقت بيلا سأ يعارت

ةثيدح قرطب الةيب طلا ةطشن اال ةفاكل ةلماك مييقت ةيلمع جمانربلا لمشيو ةقباسلا ملعتلا بيلا سأ

لثم: ةددعتمو

رشابملا ميوقتلا ا.

وه:- ميوقتلا ةيلمع نم فدهلا

. ةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم لك قيقحت نم دكأتلا -

. تاررقملا ءازجأ عيمجب تايناكم اال ةيلومش نم دكأتلا -

الب. طلا ىوتسم نيسحتل ميوقتلا جئاتن مادختسأ -

ميوقتلا قرط

ىريرحتلا ناحتم 1-األ

. ىهفشلا ناحتم 2-األ

. ىلمعلا ناحتم ج-األ

. هيلص د-األمعلاالف

رشابم ريغلا ميوقتلا ب-

)بلات ىناديملا بيردتلا جمانرب ) لمعلا نكامأ ىف نيجيرخلا ءادأ ةعباتمو ةساردلا ءاهتنأب أدبيو -

. ليصف

. ليلحتلا اذه جئاتنل هعجارلا هيذغتلا نم هدافتس واال رمتسملا ميوقتلا جئاتن ليلحت -

. هيميلعتلا هيلمعلا نيسحت ىف رشابم ريغلا ميوقتلا عوجرم -

: تاءارج األ

يف يعماجلا ماعلا نم يسارد لصف لك ةياهن يف سويرولا كبلا ناحتماو لقنلا تاناحتما دقعت .1

ارارق ةفلتخملا ماسق األ سلا جم بلط ىلع ءانب ةيلكلا سلجم ردصيو بلا طلا اهسرد يتلا تاررقملا

ىهو روضحلا ةبسن اهيف ىفوتست ال يتلا تاررقملا يف ناحتم اال ىلإ مدقتلا نم بلا طلا نامرحب

.%70

اذه يف بلا طلا ريدقت ناف ايهفشو ايلمع رخأو ايريرحت اناحتما تاررقملا دحا ناحتم اال نمضت اذإ .2

ربتعيو . ةنسلا لا معإ ىلإ ةفاض باإل يهفشلا و يلمعلا و يريرحتلا تاجرد عومجم نم نوكتي ررقملا

. ةجيتن هل دصري وال ررقملا ناحتما يف ابئاغ يريرحتلا ناحتم يفاال بئاغلا بلا طلا

تاجردلا عضو ةيدايح نم دكأتلل ةعماجلا جراخ نم نييجراخ نينحتمم كارشإ متي .3

. ةبسانملا ديعاوملا يف ناحتم اال لودج نع اإلعالن متي .4

ينورتكل اال اهعقوم ىلعو ةيلكلا ب اإلعالتان تاحولو ماسق باأل لودجلا نلعي .5

الب وطلا ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو بتكم خالل نم ملظتلا باب حتفي .6

ملظتلا ةجيتنب بلا طلا رطخي .7
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األءاد. ريوطتل جمارب لل ةصاخلا ةنجللا و ماسق األ ىلع اهليلحتل تاناحتم اال جئاتن ضرعت .8

: ىلا تلا ىلعةیجیتارتس لاإل دمتعتو

ةفدهتسملا ملعتلا تاجرخمل لوصولل قيبطتلا ب سیردتلا ةئيه ءاضعأ مازتلإ 

اهتم موالء اهتءافك نم ققحتلا و ملعتلا تایوتسم میوقت 

الب طلل ىمیداك األ داشر واإل معدلا 

: ةيلا تلا طاقنلا ذيفنت خالل نم

. ةیملع لات جماربلا و سیردتلا قرط ثیدحت ـ1

. ةیلكلا ب ملعتلا و میلعتلا ةدوج میوقت ـ2

. ىنادیملا بیردتلا جمارب ة یوقتو مامته 4ـاإل

. صصخت لكل رییاعملا عم مهقف اوتو نیجیرخلا تایوتسم میوقت ـ5
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: ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ ذيفنت ةعباتم تايلآ

. ةيجيتارتس اإل ذيفنت ةعباتم ب تاررقملا و جماربلا ةنجل مايق -

. ةيجيتارتس اإل ذيفنت يف مدقتلا و زاجن اال لدعم نع ريراقت دادعإ -

الب. طلا جئاتن ءوض يف ايونس ةيجيتارتس اإل ةعجارم -

: لمشتو ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا قيقحت سايق تارشؤم

. ةقباسلا ثلاالةث ماوع باأل ةنراقم الب طلا حاجن بسن -

. ةيلكلا يجيرخ يوتسم نع نيديفتسملا تانايبتسا جئاتن -

. لمعلا قوس تابلطتمل تاررقملا يوتحمو ةيميلعتلا جماربلا نعمالةمئ نيديفتسملا تانايبتسا جئاتن -

: ملعتلا جتانل ةبسانملا ةطشن األ

جتني فوس طاشن لك نإف ملعتلا و ميلعتلا ةطشنأ ميمصت وأ رايتخا دنع هنأ رابتع يفاال نماألذخ الدب

جتانل بلا طلا قيقحت ميعدت و ةيوقت هنأش نم يذلا Form ofLearning ملعتلا لكشب ىمسي ام هنع

. فدهتسملا ملعتلا

ملعتلا ةبسانملاجتان ملعتلا و ميلعتلا ةطشنأ
ةيناديمفصي ةلحر - ةرضاحم
ةيلمعحرشي ضورع - بوتكم قملا ةءارق
عورشمجمدي
حةلاقبطي ةسارد - عورشم

ةلكشم التلحي كشم لح
ركتبي - ةيعادبإممصي ةباتك - عورشم

عورشمضرتفي - ةبرجت

ةيجيتارتس اال
ةذفنملاطاشنلا ىنمزلاةهجلا االراط

ةيميلعتلا1 جماربلا االريوطت تاررقملا و جماربلا ةنجل
ةيملعلا ماسق

ىسارد لصف لك

ةيتحتلا2 ةئيبلا و ملعتلا و ميلعتلا رداصم ةيلكلازيزعت ىساردلاةرادا ماعلا لا وط
عمتجملا3 و نيديفتسملا عم لا صتا تاونق ةيلكلاحتف جرختلاةرادا لفح
ةفلتخملا4 هعاونأب الىب طلا معدلا ىف ةيلكلاعسوتلا ىساردلاةرادا ماعلا ةيادب
ىف5 تامولعملا ايجولونكت مادختسا ىف عسوتلا

ملعتلا و ميلعتلا
ةيلكلا ةرادا
ةيملعلا ماسق اال

ىساردلا ماعلا لا وط

ميلعتلا6 الت كشم ىلع ةرادابلغتلا - ةيملعلا ماسق اال
ةيلكلا

ىساردلا ماعلا لا وط

ةفلتخملا7 ماسق األ نيب مغانتلا و جامدن اال ليهست
ةيراد اال تادحولا و

ةيلكلا ىساردلاةرادا ماعلا لا وط
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ىنمزلا راط اال
ةذفنملاطاشنلا ىنمزلاةهجلا االراط

االلو ىساردلا ىناثلالصفلا ىساردلا لصفلا

ربمتبس

ربوتكأ

ربمفون

يد
ربمس

رياربف

رام
س

يربا
ل

ويام

ةيميلعتلا جماربلا ةئيهريوطت ءاضعا
سيردتلا

××

و ميلعتلا رداصم زيزعت
ةيتحتلا ةئيبلا و ملعتلا

ةيلكلا ××××××××ةرادا

عم لا صتا تاونق حتف
عمتجملا و نيديفتسملا

ةيلكلا ×ةرادا

ال طلا معدلا ىف عسوتلا
ةفلتخملا هعاونأب ىب

ةيلكلا ××ةرادا

مادختسا ىف عسوتلا
تامولعملا ايجولونكت

ملعتلا و ميلعتلا ىف

ةيلكلا ××××××××ةرادا

الت كشم ىلع بلغتلا
ميلعتلا

ةرادا - ةيلكلا ماسقأ
ةيلكلا

××××××××

و جامدن اال ليهست
ماسق األ نيب مغانتلا

اال تادحولا و ةفلتخملا
ةيراد

ةرادا - ةيلكلا ماسقأ
ةيلكلا

××××××××

ةيلكلا ب ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا ثيدحت ةيلآ

-: ةيجيتارتس اال ثيدحت اهيلع دمتعي ىتلا ةيساس اآل طاقنلا  

تاناحتم اإل جئاتن تايئاصحإو ملعتلا و ميلعتلا اهنمو ةيميلعتلا ةيلعافلا تشقان ىتلا ةيلكلا سلجم تارارق 

     عجارملا ريرقت 

          ىتاذلا ىونسلا ريرقتلا 

ىساردلا ررقملل الب  طلا تانايبتسإ جئاتن 

. ةيلا حلا ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ ىف ةوقلا طاقنو فعضلا طاقن حيضوتل جمانربلا ريرقت ةعجارم    -1

. ةيجيتارتس ىفاإل " سيردتلا ةئيه ءاضعأ الب- طلا - عمتجملا " ىأر ةفرعمل ىتاذلا ىونسلا ريرقتلا ةعجارم    -2

. اهتءافكو اهتيلعاف نايبو ةيجيتارتس نماإل ققحت ام ىدم ةفرعمل ىجراخلا عجارملا ريرقت ةعجارم    -3

اإل جئاتن تايئاصحإو ملعتلا و ميلعتلا اهنمو ةيميلعتلا ةيلعافلا تشقان ىتلا ةيلكلا سلجم تارارق ةعجارم    -4

. ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ نم ققحت ام ةفرعمل تاناحتم

. فعضو ةوق طاقن نم اهب امو ةيجيتارتس ىفاإل سيردتلا ةئيه ءاضعأ تانايبتسإ ةعجارم    -5

. ملعتلا و ميلعتلا تايجيتارتسإ ىف ثيدح وه ام لك ةعجارم    -6
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ذاخت إل ةيلكلا سلجم ىلع هضرعو سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم هتشقانم متيو ًايونس قبس امب ريرقت لمع متي    -7

لاالمز.

و ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو ىلع ةيجيتارتس اإل ثيدحتل لاالةمز تايصوتلا هب ًاحضوم ريرقتلا ضرع متي    -8

. ةيجيتارتس ىفاإل لاالمز ثيدحتلا لمعل الب طلا

ةيجيتارتس عاالناال

يملع مسق لكل ةخسن عيزوت 

ينورتكل اال عقوملا 

: ملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسإ ذيفنت ةعباتم تايلآ

. ةيجيتارتس اإل ذيفنت ةعباتمل ةنجل ليكشت -

. ةيجيتارتس اإل ذيفنت يف مدقتلا و زاجن اال لدعم نع ريراقت دادعإ -

و سيردتلا هئيه ءاضعاو الب طلا ءاصقتساو الب, طلا جئاتن ءوض يف ايونس ةيجيتارتس اإل ةعجارم -

. هنواعملا هئيهلا

: لمشتوملعتلا و ميلعتلا ةيجيتارتسا قيقحت سايق تارشؤم

. ةقباسلا ثلاالةث ماوع باأل ةنراقم الب طلا حاجن بسن (1

. ةيلكلا يجيرخ يوتسم نع نيديفتسملا تانايبتسا جئاتن (2

. لمعلا قوس تابلطتمل تاررقملا يوتحمو ةيميلعتلا جماربلا نعمالةمئ نيديفتسملا تانايبتسا جئاتن (3

. ميلعتلا الت كشم يلع بلغتلا يف ةيلكلا ةسايس نع سيردتلا ةئيه ءاضعأ البو طلا تانايبتسا جئاتن (4

. سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءادأ نع الب طلا تانايبتسا جئاتن (5

. ةقباسلا ثلاالةث ماوع باأل ةنراقم الةيب طلا ةطشن باأل نيكراشملا الب طلا ددع (6
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ملعتلا مره
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( ملعتلا رثأ ءاقب ) ظافتح اال لدعم تاطسوتم
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تاحلطصم و تافيرعت
LearningStyle؟ ملعتلا طمن ام

. تامولعملا درفلا اهب ىقلتي نأ بحي يتلا ةقيرطلا -1
ملعتلل ةفلتخم قرط وأ ةفلتخم لخادم -2

ةباجتساو لعافتو لا بقتسا ةيفيك ىلع ةتباث تارشؤم ربتعت يتلا ةيسفنلا ،و ةيلا ،واالعفن ةيفرعملا تامسلا عومجم -3
هملعتي امل درفلا

. تامولعملل هنيزختو خملا ةجلا عم ةيفيك عم صوصخلا هجو ىلع ملعتلا طمن لماعتي -4

LearningStyles ملعتلا ( بيلا (سأ طامنأ
نيملعتملا نم 65% Visual يرصب
نيملعتملا نم 30% Auditory يعمس
نيملعتملا نم 5% Kinesthetic يكرح يسح

. رخآ عون يأ نع اعويش مهاألرثك نييرصبلا نيملعتملا نأ ىلع ةيملعلا ثوحبلا دكؤتو
. ضعبلا مهضعب نع ةفلتخم قرطب نوملعتي الب طلا 1-نأ

نإف ، مهيدل ملعتلا بيلا سأ عبشتو ىشامتت فيكب طبتري ةفلتخملا ةيساردلا داوملا يف الب طلا ءادأ 2-نأ
دةلا. ةروصب دادزي مهليصحت

دنع تايضايرلا و ةءارقلا يف ليصحتلا ةروص يف دةلا بساكم جتنأ ملعتلا بيلا سأ ةاعارم 3-نأ
. ةننقملا ةيرايعملا تارابتخ اال مادختسا

ءانثأ اهمدختسن يتلا ساوحلا ددع داز املك ألانن اديج لمعي ددعتملا لخدملا نأ ثوحبلا ترهظأ دقو
بـ: نوظفتحي نيملعتملا نأو ، لضفأ ةرتفل تامولعملا ب انظفتحا املك ملعتلا ةيلمع

هوؤرق امم %10-1
هوعمس امم 20%-2
هوأر امم 30%-3

هوعمسو هوأر امم 50%-4
هولا ق امم 70%-5

هولعفو هولا ق امم %90-6

VisualLearner يرصبلا ملعتملا صئاصخ
. ةيؤرلا قيرط نع ملعتي -1

. ةءارقلا ب عتمتسيو هاري ام نم لضفأ ملعتي -2
. موسر روص, , طئارخ : ةيرصبلا داوملا مدختسي -3

. هجولا تاريبعت و مسجلا ةغل ةدهاشمل همامأ ثدحتي امدنع ملعملا نع ةحضاو ةروص هيدل نوكي -4
. صنلا يف ةماهلا طاقنلا حيضوتل ناول األ مدختسي -5
. قاروأ ميدقت ملعملا نم بلطي وأ تاظح مال ذخأي -6

. اهحيضوت وأ اهتباتك لبق ينهذ فصعل ةعاقف وأ ةروص لكش يف هراكفأ حضوي -7
. اهحضوي و ةصق بتكي -8

. ةددعتملا طئاسولا مدختسي -9
. ظفحلا ةدعاسمل تامولعملل يرصب روصت عضي و ةروصملا بتكلا أرقي 0ـ1

. ىوتحملا مهفي يكل يهجولا ريبعتلا و ملعملا ب ةصاخلا مسجلا ةغل ةيؤر ىلإ جاتحي -11
. يرصبلا شيوشتلا بنجتل يساردلا فصلا ةمدقم يف سولجلا ىلإ ليمي -12

, ةينايب لا كشأ روص, لثم:( ةيرصبلا ضورعلا خالل نم لضفأ ملعتي و روصلا خالل نم ركفي -13
ءانثأ يف )و خلإ لمع,... قاروأ , تايفافش , ةيحيضوت روص اهب بتك , ضورع ,فأالم, ةينمز طوطخ

. تامولعملا باعيتس ال تاظح مال ذخأ نولضفي مهنإف , ةيفصلا ةشقانملا وأ ةرضاحملا

AuditoryLearner يعمسلا ملعتملا صئاصخ
. عامتس خاللاال نم ملعتي -1
. هملعتي ام عمسي نأ بحي -2
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الت. داجملا و ةيفصلا تاشقانملا يف كرتشي و ةشقانملا بحي -3
. ةيفص تاميدقت و ًابطخ مدقي -5

. تاظح مال ذخأ دبالًنم تارضاحملا ءانثأ ليجستلا زاهج مدختسي -6
. ظفحلا ةدعاسمل ةيقيسوم تامغن ركتبي -7
. ظفحلا ةدعاسمل ةركاذلل تانيعم ركتبي -8

. ًايظفل هراكفأ شقاني -8
. هراكفأ رخأ ًادحأ يلمي -9

. هرظن ةهجو حيضوتل ةصقلا درس و ةيظفللا الت يلحتلا مدختسي -10
واال ةفلتخملا روم نعاأل ثدحتلا و تاشقانملا و ةيظفللا تارضاحملا قيرط نع لضفأ ملعتي -11

. نيرخ اآل هلوقي ام ىلإ عامتس
خلإ. ...., ةعرسلا , مغنلا , توصلا ةربنل عامتس اال قيرط نع ثيدحلل ةينمضلا يناعملا رسفي -12

Tactile/KinestheticLearner يكرح يسحلا ملعتملا صئاصخ
. سمللا و لمعلا وأ لعفلا و ةكرحلا قيرط نع ملعتي -1

. ةفورعملا قرطلا مدختسي و قئاقحلا ملعت بحي -2
. تآجافملا بحي 3-ال

. ةيرظنلا ةداملا و تادرجملا عم ةبوعص هجاوي -4
. ليصافتلا عم ديج -5

. هديب لمعي و قئاقحلا ظفحي -6
. هلوح يعيبطلا ملا علل طشنلا فاشكتس ,اال يملعلا لخدملا قيرط نع لضفأ ملعتي ملعتملا اذه -7

. ةليوط تارتفل سلجي نأ بعصلا نم هنأ دجي دق -8
. فاشكتس واال طاشنلل هتجاح ببسب تتشتي دق -9

. ةفورعم قرط مادختساب الت كشملا لح لثم: قئاقحلا ملعت لضفي -10
. تاديقعتلا بحي 11-ال

. ليصافتلا عم روبص -11
. ةيقيقحلا ةايحلا ب طبترملا ملعتلا لضفي و قئاقحلا ركذت ىلع ةديج ةردق هيدل -12

. يندبلا كارتش واال لعفلا قيرط نع ملعتي ملعتلا ءانثأ ةكرحلا بحي -13
. ةركاذملا نم ةرركتم ةحار تارتف ذخأي -14

. ةديدجلا ءايش األ ملعتل هلوح كرحتي -15
. مايقلا عضو يف لمعي -16

. ةءارق ةعطق يف راكف األ حيضوتل ةخراصلا ناول األ مدختسي -17
. ليصافتلا ةءارق يف ءدبلا لبق ةيساس األ راكف األ ىلع لوصحلل ةءورقملا ةداملا حفصتب موقي -18

ملعتملا طامنأ نمو
وأ ةيلا عفنا وأ ةيفرعم تايكولس يه ملعتلا بيلا "سأ يلا تلا لكشلا ب ملعتلا بيلا سأ فرعتو رداصملا ضعب ريشت

مهتئيب نوملعتملا ؤهالء اهب كردي يتلا ةيفيكلل ايبسن ةتباث تارشؤمك لمعتو نوملعتملا اهب فصتي ةيجولويسف
ال ايتاذ ملعتملا اهعبتي يتلا تاءارج واإل تاينفلا و قرطلا اضيأ يهو اهل. نوبيجتسيو اهعم نولماعتيو ةيميلعتلا

لواحنو ةيدرفلا تارثؤملا و ملعتلا ةيفيك ةساردل هجوتنس هذه ةعضاوتملا انتسارد يفو ةديدج تاربخ باستك
مهأ ركذنف عسوتلا مدعو راصتخ اال لواحنس اننكلو ادج لوطي ملعتلا نع ثيدحلا و ملعتلا بيلا سأ بوبن نأ

: يهو ملعتلا طامنأ

نودويو ةيضايرلا الت داعملا لح ىلإ نيلا ؤهالءيم نوكي ثيح يضايرلا قطنملا ىعديو : يقطنملا طمنلا .1
باعل األ رغصلا يف تناك ةلضفملا مهباعلأو ادبأ فقوتت ال مهتلئسأ و ءايش لكاأل نيب طبارتلا بابسأ لك ةفرعم

داجي إل ينهذ فصع ىلإ جاتحت يتلا باعل األ ىلإ ةفاضإ ةيملعو ةيلمع ةراهم ىلإ جاتحت يتلا و ةيبيكرتلا
و ةينايبلا لا األكش لبقت نم ةعومجملا هذه دارفأ نكمتتو , ءيش ألي دوجولا ببس ةعومجملا هذه مهيو , لحلا

. اهنيب طبارتلا ةجردو ةددعتملا تاق علاال ةفرعمو

هذهو عقاولا نع داعتب يفاألحالمواال صوغلا و ليختلا ىلإ نولا يم ةعومجملا هذه دارفأ :نإ يلا يخلا طمنلا .2
نع حضوأ نوكت مهراكفأ لا صيإ ىلع مهتردقو ريوصتلا ب مهراكفأ نع ريبعتلا و مسرلا ىلإ يمةلا ةعومجملا
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رفويو مهتاعادبإ لقصيل ةصاخلا هذه الل غتسا ملعملا ىلعو نفلا يف نوعدبم مهو , ثيدحلا نم روصلا قيرط
ام لك ميدقت نم ةعومجملا هذه نم درفلا نكمتيف , ةروص وأ ملف ربع ةمولعملا مهيلإ مدقي ةبسانملا ةئيبلا مهل

. روطتمو ديدج وه

درس مهناكمإبو ةزيمم هيظفح ةردقم مهيدلو ةرطفلا ب ءارعشو ءابدأ ةعومجملا هذه دارفأو : يوغللا طمنلا .3
مامأ سيلو , ليصافتلا ب ةغلا ببملا نوموقيس لبو اذه ءيش يأ اوسني نأ نود ةقيقدلا اهليصافت لكب صصقلا
ةيفاقثلا ةماخلا و راكف لكاأل هل مدقيو صخشلا اذه هلوقي امل اديج اعمتسم نوكي إالنأ عونلا اذه يف ملعملا

ابتاك صخشلا اذه ودغيس و ةصق لكش ىلع هيلإ ةمولعملا مدقي ناو هصصقو هتاباتكب اهلا صيإو اهديضنتب موقيل
. اروهشم اثدحتم وأ ارعاش وأ

وهو ةكرحلا ب هسيساحأ نع ربعي نأ هنكميو ريبك لكشب ةكرحلا ىلإ يملا ملعتملا اذهو : ةكرحلا ريثك ملعتملا .5
لواحي نأ ملعملا ىلعو , ارهام ايفرح وأ ايضاير ةعومجملا هذه نم درفلا حبصيو , هقيرط يف ام لك سملي

ءودهب هاءرقي ناو باتك ىلإ سلجي نأ درفلا عيطتسي ال ثيح ةعومجملا هذه درفل ملعتلل بسانملا وجلا داجيإ
مهيدل ةمولعملا ظفح ىلع دعاست ةيميلعت باعلا داجيإو بعللا ب ملعتلا كرشن نأ بجي امنإو هاوتحم نم ديفتسيل

. ةبسانملا ةقيرطلا ب

ةمولعملا نع ثحبلا ىلإ يملا ةعومجملا هذه نم درفلا و نييلا باالزعن عجارملا ضعب مهفصتو : يدرفلا ملعتملا .6
ةداعلا ب ةيوق ةيصخش يوذ ؤهالء نوكيو هملعتب ألدح رود ال ناو هسفنب هسفن ريوطت ىلع هتردقب رختفيو هسفنب
هذهل ةيحطس ةراشإ عمو رشابم ريغ لكشب ةمولعملا هل رفوي البإالنأ طلا نم عونلا اذه مامأ ملعملا ىلع امو

. ةيجهنمبو اهليصافت لكب ةمولعملا نع ثحبيو صخشلا اذه هجوتي ىتح ةمولعملا

هتبحمبو ةلوهسب عمتجملا دارفأ يقاب عم ملقأتمو سانلل بحم صاخش نماأل عونلا اذه : يعامتج اال ملعتملا .7
مهيدلو , ةلوهسب دارف األ نيب الت كشملا لح هنكميو ادئاق ةعومجملا هذه نم درفلا دغي عيمجلا عم هملقأتو هذه

, ادرفنم ملعتلا هيلع بعصيو تاعومجملا طسو ديج ملعتم وهو , تاهجوتلا لك نمو تائفلا لك نم ءاقدصأ
و قيفوتلا مهنكمي ءامعز قلخن ةيصخشلا هذه لقصب ,و ةيداعلا لا يفاألوح ةفيل األ تاناويحلل بحم اضيأ وهو

. هجو لمكأ ىلع عمتجملا ب ريسلا

يتلا طامن نماأل نيتنثا وأ ةدحاو هيدل نأ دجن نكلو اهانركذ يتلا تايصخشلا و تاهجوتلا لك هيدل درف لك نإ
اهءامنإو اهرامثتسا نسحيو ملعتملا ىدل ةبلا غلا ةيصاخلا دجي نم وه حجانلا ملعملا و ىرخ األ ىلع غةبلا هانركذ


