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 ةَّيفاضإ ٌدراوم
 

 

 

 ةNوتكم صوصن HIإ اGلEوحتو ويديفلا /توصلا عطاقم لي567ل ةينف تاداشرإ :)3( مسقلا

 كتVيب ST لي567لا :)1( ءزO7ا

 ةNوتكم صوصن HIإ لEوحتلا :)2( ءزO7ا

 ةَّيكذلا ةروبسلا iIع )Smart Recorder( لي567لا ةادأ مادختسا :)3( ءزO7ا

 

 

 .ةيلاتلا تاوطVWاو نوملعملا اTUلإ لَّصوت NOلا جئاتنلا نمضتي امب ؛تاقايسلا فلتخم <= ھل م:9*سفتو راو34ل ن*ملعملا +*مرت 'ِّ$وت ةيسارد تالاح :)4( مسقلا

 

 

 ةلصلا تاذ دراوملا opإ طباورو ،راوV4اب ةقلعتملا ىرخألا ثاحبألل عجارمو ،bcOاردلا لصفلا <= راوV4ا قيبطتل را[فأ دراومو ةطشrأ :)5( مسقلا
 



 ةFوتكم صوصن @?إ ل<وحتلاو لي678لل ةينف تاداشرإ :)3( مسقلا
 

 كت.يب ,+ لي'&%لا .1

 LMكرت روحم FGع ءانب ،كتAيب ?< ويديفلاو توصلا عطاقم لي234ل ةددعتم تارايخ كان"

 .ھتAي]و XYZاردلا لصفلا فورظ بسحو ثحبلا/ةساردلا

 

 :كت.يب ,+ لي'&%لل ةيداشرإلا ئدابملا

 

 دق ،ةيحوللا ةزfجألا وأ ةيكذلا فتاوfلا لثم ،ةرفاوتملا تادعملاف :رومألا ديقع` ?< غلابت ال •

  ةديج نوnت

 ةدوج طاقتلا zGإ يدؤي ال دق ?vراخ نوفوركيم نود ةزfجألا مادختسا نأب كردت نأ كل ?qبpي •

 .ةبخاصلا نكامألا ?< توصلل ةيفا|

ملا نم •
ُ

 XYZاردلا لصفلا ?< اًقبسم كتادعم ��تخت نأ نسحتس

الماح مدختساف ،ويديفلا عطاقم لي234ل اًيكذ اًفتا" وأ اًيحول اًزاfج مدختس` تنك اذإ •
ً

 ��ح 

 لي234لا تابث نمضت

 اfمادختسا كنكمي �Zلاو ناnملا ?< ةرفاوتملا لي234لا تادعم ةيعون FGع فَّرع` •

 

 

 ؟ويديفلا عطاقم لي'&BC Dنكمي فيك 

Dا لمتشNOع كمامأ ةحاتملا تارايTU: 

 

 )تي�ثت لماح عم( ةيحوللا ةزfجألا •

 )تي�ثت لماح عم( فتاوfلا •

 ةيمقرلا تا�Lماnلا •

 ةيمقرلا ويديفلا تا�Lما| •

 ةكر��ا تا�Lما| •

 )كتAيب ?< ةرفاوتم تنا| اذإ( IRIS Connect لثم ةيساردلا لوصفلا ةبقارم ةمظنأ •

 لي34` تادعم عم اfمادختسا نكم و - تالواطلا حطسأ FGع ةت�ثملا وأ ةَّر��ا ءاوس( تانوفوركيملا •

 )ويديفلا

 

 ؟توصلا لي'&BC Dنكمي فيك

Dا لمتشNOع كمامأ ةحاتملا تارايTU: 

 

 فتاfلا •

ملا •
ُ

 )Dictaphone( أ /Z£قرلا ل34ِّ

 لي234ل ةينمزلا تامالعلا عم تاظحالملا ةنمازمل ةليسو تاقيبطتلا ضع© حي2ت( ةيحوللا ةزfجألا •

 )توصلا

 zGإ عوجرلا vGرُي :)ةيلعافتلا ضرعلا تاحول وأ( ةيلعافتلا )تاروُّبسلا( ةيساردلا تاحوللا •

 )3( ءز�4ا ?< )Smartboard( ةيكذلا ةروبسلاب لي234لا ةادأ مادختسال ةصص¯®ا تاميلعتلا

 هاندأ دراولا

 )تالواطلا حطسأ FGع ةت�ثملا /ةَّر��ا( تانوفوركيملا •

 

 



 

 ؟ي` صاNOا لي'&%لا زا[ج عضول ناYم لضفأ ام

 

 لي34` زاfج عضول ناnم لضفأ FGع كروثع ن��L ،ةي� رجت ةلأسم �Lبك دح zGإ ةلأسملا هذ" دع`

 :عقوم نع ثحبت نأ كيلع ،?zاثملا ناnملا FGع لوص�¹ل .كب صا¯�ا توصلا وأ ويديفلا

 

  ةديج توصو ويديف ةدوج كحنمي •

 الك وأ ھيف ة راطبلا رمع نم ققحتلا ةَّيناnمإ حاتت وأ ي½ا]رfك رايت )ةش«ف(ردصم نم اًب رق نوnي •

 ن رمألا

 XYZاردلا لصفلا ?< ىرخألا ةطشÂألا لقرعÁ ال •

• Á34ملا تاشاقنلا وأ ثادحألا لfليلحت دارملا رو�® ةمfلا تاراو��ا( ا�Z Áف كراشÆÇلصفلا ا 

 اÆÇف كراشÁ تاراوح ل34` تنك اذإ .)كلذ zGإ ام وأ ،نارقألا /ءالمزلا تاثداحم وأ ،ھلمكأب

 الك وأ مÊÇ ؤر وأ عيم�4ا عامس ھيف كنكمي ناnم ?< دجاوتلا zGإ جاتحتسف ،ھلمكأب لصفلا

 برقلاب كزاfج عضت نأ كنكميف ،ة�Lغص تاعومجم ?< لمعلا لي234ب كمايق ةلاح ?< .ن رمألا

 ةعوم4®ا نم

 

bس لdفلتخم ٍبولسأب يذيمالت فرصت oسq؟لي'&%لل م[عوضخ ب 

 

 و .ةيادبلا ?< داتعملا نع مÎÇافرصت �Lغتت نأ لمت�®ا نمف ،مfل لي234لا FGع نيداتعم اونوnي مل اذإ

 :?Fي ام ة]رجت كنكمي ،رمألا اذ" FGع بلغتلل

 

 ةرشابملا مÊÇ ؤر لاجم نع اًديع© نوnي ٍناnم ?< زا�4fا عضو •

 كدعاس«س اذ"و( ةي� رجتلا ليغش2لا تايلمع ضع© ءارجإ لالخ نم تادعملا FGع م"د وع` •

 )تادعملا رابتخا FGع اًضيأ

 لي234لا رز FGع طغضلا ىوس كمامأ ىقب2ي ال ثيحب لصفلا zGإ ذيمالتلا لوصو لبق ا"دادعإ •

 

 درجمب ةصاخ ،?Ôيبط لnش© نوفرصت و ،ةLMجو ٍة�Óف دع© تادعملا دوجو ذيمالتلا �pÒYي ،ان2]رجت ?<

  .ماfملا ىدحإ ?< مÊÇكراشم

 

 ةيقالخألا تارابتعالا 

 

 FGع عالطالا لجأ نم يداش�Óسالا T-SEDA ليلدل ةيس«ئرلا ةمز��ا نم )ز( ءز�4ا zGإ اًضيأ عوجرلا vGرُي(

 )ةماعلا ةيقالخألا ئدابملا

 

 FGع مÊÇقفاوم اوطعأ دق نLفظوملاو )م"رومأ ءايلوأ وأ /و( ذيمالتلا نا| اذإ امم ققحتت نأ يرورضلا نم

 ?qبpي .XYZاردلا لصفلا جراخ تالي234لا ةكراشم FGع مÊÇقفاوم نم اًضيأ ققحتلاو ،لي234لل عوض¯�ا

 :?Fي ام ةاعارم

 

 هذ" ھيطغ` يذلا ام ؟ويديفلاو توصلا عطاقم لي34` صوصخب كتAيب ?< ة راس ةسايس كان" ل" •

 ؟ديدحتلا ھجو FGع ةسايسلا

 ؟م"ر وصت وأ/و مÎÇوص ليFG `34ع نLفظوملا وأ ذيمالتلا نم دارفألا قفاو ل" •

 ؟ويديفلا وأ توصلا عطقمل ةيلبقتسملا تامادختسالل ةيص¯Ü ليصافت يأ فذح FGع قافتالا مت ل" •

 ؟ةبعصلا وأ ةساَّس��ا فقاوملا وأ ثداو��ا عم لماعتلا صخي اميف اÞÇ لومعملا تاءارجإلا ام •

 ؟سàردتلاو ملعتلا ةيلمع �Lس FGع اًيبلس اL�ًثأت رثؤي ال لي234لا نأ نم دكأتلا كنكمي فيك •

 

 

 



 

 ة~وتكم صوصن U|إ لzوحتلا .2

 

ةباتك كتالي34` غàرفت zGإ ةرورضلاب جاتحت نل
ً

 رواحمو ةط¯�ا بسح FGع كرارق دمتعيس امنâو ،

 يداش�Óسالا T-SEDA ليلدل ةيس«ئرلا ةمز��ا نم )2( مسقلا FGع ةرظن ِقلأ .مامت"الا تاذ عيضاوملا

 .كل بسانملا بولسألا و" ة]وتكم صوصن zGإ ل وحتلا نا| اذإ ام ررقت ��ح

 

 ؟ة~وتكم صوصن U|إ لzوحتلا وb ام

 

 لي234ل ةيä4نم ةق رطب تالي234لا نم ھعمس̀ امل ن ودت نع ةرابع و" ة]وتكم صوصن zGإ ل وحتلا

ت �Zلا غàرفتلا ةيلمع ?< اfمض zGإ جاتحت �Zلا ليصافتلا مå4 نأش© رارقلا كيلإ دوعàو .ليق ام
ُ

 :اæÇرج

 

 بغرت تنك نأ| ،ذيمالتلا اfمدختس�Z Áلا ةغللا لي234ب اًمتfم تنك اذإ :ي|ذلا ?<ر��ا غàرفتلا •

 غàرفت كنكميف ، يداش�Óسالا T-SEDA ليلد لمع راطإ نم �èكأ وأ دحاو زمر ديدحت ?< الثم

ةباتك ليق ام ر"وج
ً

 فقوتلا تا�Óف لثم ،ة رورضلا �Lغ تامولعملاو ليصافتلا ك�Óتس امن«ب ،

 ي|ذلا ?<ر��ا غàرفتلل الاثم ةحفصلا هذÞÇ دراولا غàرفتلا ��تعàُو .تاراركتلاو

 اذ" نوnي دقف ،طبضلاب ليق امل لَّصفم لé4 ءاشÂإ ?< بغرت تنك اذإ :لماnلا ?<ر��ا غàرفتلا •

 ،اÞÇ ليق �Zلا ةق رطلاو ليق ام نأش© ليصافتلا نم د زملا ن ودت كنكمي ذإ ،ةمءالم �èكأ راي¯�ا

 .دس�4ا ةغلو تاءاميإلا ام]رو تافقوتلاو ك�êلا لثم ةرداصلا تاوصألاو ،توصلا ة��ن لثم

 

 نوثحابلا دجي ام اًبلاغو .لعفلاب ثدح امل اًديسجت نوnيسف ،ھمدختس` يذلا غàرفتلا عون نا| ايأو

ةباتك ي½دبم غàرفت ءارجإ ديفملا نم نأ
ً

 ،تالي234لل اًددجم عامتسالا دنع ھيلع مكا�Óملا ءانبلا مث ،

 ،كلذ عمو .ترج �Zلا ةثداحملل نكمم ٍمfف لضفأ ن وnت نكمي ��ح ،تارم ةدع رركتي ام ةداع يذلاو

 .كل ةبسpلاب اًيلمع ��تعÁ ام لعفت نأو رمألا اذ" اfقرغتس«س �Zلا ةدملاب اًيعاو نوnت نأ كيلع

 

 :ة~وتكم صوصن U|إ لzوحتلا لجأ نم تاداشرإ 

 

 اًتقو قرغتسÁ ة]وتكم صوصن zGإ ل وحتلاف ،ةيلمعلا ةيحانلا نم ھلعف كناnمإب ام ?ëارت نأ مfملا نم •

 ھيلإ عامتسالا وأ لي234لا ءاطبإ zGإ جاتحت دقف ،ةبخاص ةئ«ب ?< لي234لاب كمايق ةلاح ?<و ،ال وط

 تارم ةدع

 امأ ؛ةدحاو ةعاس ھغàرفت قرغتس«س ةقيقد 15 ھتدم غلبت يذلا لي234لا نإف ،يداش�Óسا لاثمكو •

 .تاعاس عñرأ ھغàرفت قرغتس«سف ةدحاو ةعاس ھتدم غلبت يذلا لي234لا

 ةيادبلا ?< لوطأ ةدم قرغتسÁ رمألا نأب فش2كت نأ ،ةيلمعلا ءارجإ FGع كدايتعا عم ،لمت�®ا نمو •

 طقف

 
 رودلا ثدحتملا مقرلا

B – 

 حقالتلا

 يركفلا

CH - 

 يدحتلا

IB – 

 ةوعدلا

 ءارثإل

 راAفألا

 تاقيلعتلا

ملا 1
ُ

لع
ّ
 ؟ناوي67ا ةقيدح => تاناوي67ا عضو لوبقملا نم ل+ مِ

 عوضوملا اذ+ نع كليمز عم رواحت

    

     فصتنملا => "ال" رايخ ددحأس )14( لفطلا 2

     فصتنملا )29( لفطلا 3

     فصتنملا )14( لفطلا 4

ملا 5
ُ

لع
ّ
  IB   بgسلاب يcاabخأ مِ

 سانلا ةفاخإ اynكمي ذإ ،سانلا ةمجاqم اqل =pبoي ال اmnأل )14( لفطلا 6

{nشلا اذ}ل. 

    

ملا 7
ُ

لع
ّ
  IB   رمألا اذ+ نع �bكأ يcاثدح مِ

 .اqل مq�nجاوم دنع مqسوؤر نم سانلا ضع� دق اmnألو )14( لفطلا 8

 دقو ،اًدج ل�وط رئاط ھب ويديف عطقم تد+اش دقل

 .توميس لفطلا نكلو ،ھسأر نم اًيgص َّضع

B    

ملا 9
ُ

لع
ّ
 مأ )لفطلا مسا( عم قفتت ل+ ،)لفطلا مسا( اي اًنسح مِ

 ؟ھعم قفتت ال

  IB  

     قفتأ )29( لفطلا 10
 

 



 

 ة~وتكم صوصن U|إ لzوحتلا تاودأ

 

 Google مادختسا ءانثأ رايخ FGع Office 365 نمض تن��نإلا ��ع ةحاتملا Word ةO&� يوتحت

Chrome )و ،)نوفوركيملا ةنوقيأ مادختسابàرفتو ي̀وص فلم ليمحتب راي¯�ا اذ" كل حمسàةباتك ھغ
ً

 

 .طبارلا اذ" FGع علطا .ي½اقلت ٍلnش©

 

 Otter.aiوأ https://transcribe.wreally.com/ وأ 

 :software-transcription-https://www.happyscribe.com/automaticي اميفوF? ©تاودألا ضع 

ةباتك ىوت�®ا غàرفت FGع لمع` �Zلا
ً

 ةطيس© موسر �Lظن يقيق��ا تقولا ?< ةديدش ةقدب 

 

ةرشابم تالي234لا غàرفت لجأ نم رر�®ا اذ" مادختسا كنكمي ال :Google تادن%سم
ً

 نكلو ،

 ٍذئدنعو ،ٍلاع ٍتوصب كسفنب ةلم�4ا قطن مث ،ھفاقيâو ،لي234لا ?< لاقي ام zGإ عامتسالا كنكمي

 .ان" äþنلا اذ" مادختسال ٌليلد حات و .ھتلق ام ةباتكب »توصلاب ةباتكلا« ةLMم موقتس

 

• Inqscribe: اجم جمانربÂو"و .لي234لا ءاطبإل ديفم ي Áع لمعFG ةمظنأ Apple وأ Windows. 

 نكمي نكلو ،ةينا4®ا ة¯p3لا نم ة]وتكملا غàرفتلا صوصن ريدصت نكمي ال ھنأب ةظحالملا vGرُي

 https://www.inqscribe.com/ :جمان��لا ليM"تلل .اfقصلو اfصق

• Easytranscript: اجم جمانربÂي Áع لمعFG ةمظنأ Apple وأ Windows وàمدختسملل حمس 

 :جمان��لا ليM"تلل .تافلملا ريدصتب

 werkzeug.eu/index.php/en/products/easytranscript-http://www.e 

 

 

 ة~وتكم صوصن U|إ لzوحتلا  �مرت

 

Áإ ةراشإلل تا�¹طصملا ضع© نوثحابلا مدختسzG ملا ثادحألاfغ ةمL� ام رادقم رايتخا كنكم و ؛ةيظفللا 

 .صا¯�ا كصن ?< اÇ)م ھنيمضت د رت

 

Âا��ا انعورشم ?< مدختسz? نم ةس�تقملا ،ةيلاتلا ةطيس�لا دعاوقلا Jefferson )1984(*: 

 

 

ةباتك غàرفتلل لماnلا LMم�Óلا G. Jefferson فصو *
ً

 :ناونع تحت ،

"Transcription Notation" )مرتLM إ ل وحتلاzG ة]وتكم صوصن( 

  :عجرملا ?<

J. Maxwell Atkinson and J. Heritage (eds), Structures of 

Social Interaction, New York : Cambridge University Press, 

1984. 

 1 سqتقملا نوسرفيج  �مرت

 مادختسالا مسالا زمرلا

 .لقألا FGع ناوث 3 ةدمل ةفقو ةل وط ةفقو )+3(

 .صنلا ?< ھيف كوnشم وأ :9او �Lغ مالك ساوقألا )صنلا(

®ا ة و" zGإ ةراشإلا وأ يظفللا �Lغ طاشpلل ?;يضوت قيلع` ةجودزم ساوقأ + لئام صن ))لئام صن((
ُ

طا¯
َ

 .:9او �Lغ نا| اذإ ب

   

 



 

 ةَّيكذلا ةروبسلا TUع )Smart Recorder( لي'&%لا ةادأ مادختسا .3

 

 
 

`
ُ

 �Zلا ةيلعافتلا )تاروُّبسلا( ةيساردلا تاحوللا تاودأ نم ةادأ )Smart Recorder( لي234لا ةادأ دع

 وأ ةيساردلا تاحوللا ?< دوجوملا طاشpلا وأ /و ملعملل ي̀وصلا حرشلا لي234ل اfمادختسا نكمي

 FGع ثدحي ام ل| لي34` اًضيأ اÇ)كم و .ھلمكأب لصفلا اÆÇف كراش�Z Áلا تاشقانملا وأ اÇ)م برقلاب

 .ةَّيكذلا ةروبسلا ةشاش

 :لي234لل يداشرإلا ليلدلا

 

 نع لقتسم لnش© اÆÇلإ لوصولا نكم و ،Smart Notebook قيبطت لالخ نم اÆÇلإ لوصولا نكمي

Notebook ةادأ مدختسا وأ تاقيبطتلا دلجم نم ققحت( اًضيأ Spotlight لي234لا ةادأ نع ثحبلل 

"Recorder"(. 

 

اليلد اذ" YouTube طبار رفوي
ً

 :اfمادختساو )Smart Recorder( لي234لا ةادأ zGإ لوصولا ةيفيكل 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNgyJn4 RTk 

 )Smart Recorder( لي'&%لا ةادأ مادختسا ,+ ملعملا يأر 

 

 درجمبف .ك]وساح FGع ھلعفت ءYZ@ يأ لي234ل )Smart Recorder( لي234لا ةادأ مادختسا نكمي"

 لصفلاب ةصا¯�ا ةنودملا وأ )wiki( يn ولا عقوم ?< ھنيمضت نكمي لقتسم مليف فلم كيدل نوnي ،ءاÊÇنالا

 وأ FG YouTubeع كب صا¯�ا مليفلا ليمحت كنكمي امك .Notebook تافلم دحأ ��ح ... وأ ،XYZاردلا

Teacher Tube اًرارم ھضرع لجأ نم كذيمالتل اًحاتم حبصي ثيحب ،ىرخألا ويديفلا عقاوم نم يأ وأ 

 ةيفيك مfل :9وت مالفأ ةعانص لجأ نم هذ" لي234لا ةادأ يذيمالت مدختسÁ نأ لِضفأ .اودارأ ��م اًراركتو

 امنâو ،ھنولعفي ام ةد"اشم نم نكمتلا FGع طقف رصتقي ال رمألاف .لاثملا لي�س FGع تايضا رلا لئاسم لح

المع هرابتعاب ويديفلا ظفح zGإ ةفاضإلاب مfحرش عامس اًضيأ AZنكمي
ً

لَم ?< عضوي 
َ

 ?< ضَرعÁُ وأ مfّف

 ."رومألا ءايلوأ تاعامتجا

 

 ،ش2 ورون ،تانبلل ة وناثلا ش2 ورون ةسردم ?< ةملعم ،)وب ناغيم( Megan Bowe ملقب ةقيثو نم س�تقم

 ةدحتملا ةكلمملا

 

 

 

 

 

 

 



 ةيساردلا تالاHIا :)4( مسقلا
 

 ءاضعأ امEÇتك دقو يداش�Óسالا T-SEDA ليلدل نLملعملا مادختسال نLيلمع نLلاثم مسقلا اذ" نمضتي

 .ثاحبألاا ق رف
 

• Áع لوألا لاثملا دمتعFG غص عورشمL� ليلد رصانع مادختسا ھيف مت T-SEDA سالاÓيداش� 

ةكراشم ة�Lغصلا تاعوم4®ا راوح ?< ذيمالتلا ةكراشم رابتعا ةيناnمإ ىدم فاشكتسال
ً

 .ة واس2م 

 لصفلا اÆÇف كراش�Z Áلا تاراو��ا ?< ذيمالتلاو ملعملا ةكراشم FGع زكري يذلاو ،يÂاثلا لاثملا امأ •

 T-SEDA ليلد ر وطت ق رف ?< نLملعملا دحأل �Lتسجاملا ثحب عورشم FGع دمتعÁ ھنإف ،ھلمكأب

 .يداش�Óسالا
 

 �Zلا ةيس«ئرلا تاراسفتسالاو طاقنلا راfظإل )نميألا دومعلا ?<( ةمعاد تاظحالم نLلاثملا الك نمضتي

 .ةلاح ل| "ةصق" اÆÇلع تماق
 

 ةلثمأ ضرع zGإ اذ" فدæÇ .تامولعملا نم �Lثكلا FGع نا وتحت نLتا" نLت«ساردلا نLتلا��ا اتل| :ةظو¬م

 كفد" zGإ اًدان2سا ،كر راقت zGإ تامولعملا نم �Lثكلا ةفاضإ zGإ جاتحت ال دق :راسفتسالا ةيلمعل ةلَّصفم

 .لمت�®ا يقلتملا كروfمجو دوشpملا

 

 نأ نكمي .كب ةصا¯�ا ةيلمعلا ةلثمألا ر وطتل تن�Óنإلا ��ع ةحاتملا اندراوم ?< غراف جذومن نّمُض دقو

 .ءالمزلا عم قيقحتلا جئاتن ةكراشمل ةياغلل ةلاعف ةق رط رصت¯®ا ?Fمعلا لاثملا نوnي

 

 :ان" ةيساردلا تالا��ا نع ىرخأ ةلثمأ FGع عالطالا كنكمي امك

resources/-https://www.edudialogue.org/resources/inquiry 

 

 

 

 



 

 ةلئسألاو طاقنلا راو#"ا A@ ةكراشملا صرف A@ ذيمالتلا ن>ب ةاواسملا نأش4 راسفتسالا :)1( ةيساردلا ةلا#"ا

ملا
ُ

لع
ّ

 ة رمعلا ةئفلاو ملعملا مسا )تاونس 5 رمعo ذيمالت TUع فارشإلا( ليشdم :م

 

 انعضو دق يذيمالتو انأ تنك دقو .مولعلا ةدامب ةاطعملا FGHورد *( ليلعتلاو لالدتسالا ةيلمع *( لافطألا ةكراشم ىدم 23ع فرعتلا *( بغرأ تنك :راسفتسالا

ةباجتسا نوبيجتسh اوناd لافطألا نأب ماع عابطنا يدل ناdو ،*bامa`ا لمعلا ءانثأ ةءاّنبلا تاثداحملل ةيساسألا دعاوقلا اًقبسم
ً

 وlH mقلقأ ام نكلو .ةبّيط 

 .ىرخألا را�فألا 3{إ عامتسالا نود اً}zثك نوثدحتي رخآلا ضعبلا ناd امنtب ،ةيعامa`ا تاشقانملا نم داعبvسالا وأ شtمrsلل نوضرعتي لافطألا ضعo نأب يروعش

 تناd اذإ ام ةفرعم تدرأ اذكو ،مولعلا ةدامب *bامa`ا لمعلا ءانثأ راو�`ا *( ٍواسvم ٍل�شo نوdراشh ذيمالتلا ناd اذإ ام ةفرعم تررق اذلو ،يدصقم اذm نكي مل

mملا ةكراشملا ةلأسم قوع� ة��او تابقع ةيأ كانvتابقعلا كلت ةلاز�و لخدتلل ةحناس صرف يأو ،ة�واس. 

 

 فادmأب ةلصلا قيثو ناd ھنأل )RE( ليلعتلاو لالدتسالا ت}�خاف .رومألا ىرجم 23ع ةرطيسلا نم نكمتلل راو�`ا بناوج نم طقف نzبناج 23ع �zك}�لا تررقف

 نzع ةفلت��ا را�فألا نوذخأي اوناd اذإ امو ٍضعبل م�ضعo لافطألا ةباجتسا ةيفيك ىرأ نأ تدرأ lHنأل )BI( را�فألا ءارثإ /يركفلا حقالتلا ت}�خاو ،مولعلا ملع�

 .مrsشقانم ءانثأ رابتعالا

 

 

 قيقحتلل ةماعلا ضارغألا

 ةطقنل ماعلا مييقتلاو ةقباسلا تاءارجإلاو ةيلا�`ا راو�`ا طورش

 ةيادبلا

 راسفتسالا )ةلئسأ( لاؤسو قيقحتلا �zكرت روحمو ةددحم تارابتعا

 جئاتنلا نم لومأملا /دوصقملا فد�لا

 ھتراد�و قيقحتلا �zكرت روحم

 ؟اذاملو راو�`ا بناوج ام

 ةيلمع لئاسم

 

 لوصفلل ةيa±نملا ةبقارملا *( ةقباسلا ة}°�`ا ضعo يدل .يداش}�سالا T-SEDA ليلدب ةيثحبلا ةªرجتلل ةينمزلا تا}�فلا ديدحت ةادأ مادختسا تررق :ةق-رطلا

 ةمارص }·كألا ماظنلا نم ةدافتسالا اًضيأ ي³ا�مإªو لوقعملا دودح *( ةيثحبلا ةªرجتلل ةينمزلا تا}�فلا ديدحت مادختسا ي³ا�مإب نأ ترعش كلذل ،ةيساردلا

 ملعم FGHاردلا لصفلا *( يدل ناd ھنأل اًرظنو .رخآ اًماظن تمدختسا دق تنك ول اs¿ع ¾G½اغ�أ نأ لمت��ا نم ناH d«لاو ثيد�`ا نم ةقد }·كأ بناوج طاب¹تسال

 .ةلصفم "ةرشابم" ةبقارم ءارجإل H«قو نم ضعo صيصختل ةصرفب ىظحأس lHنأب ملع 23ع تنك دقف ،مولعلا ةدامب نzلبقم نzسرد *( ي³دعاسh ب�ردتلا تحت

 

 عضو لجأ نم اًعم لافطألا لمع ما�ملا ىدحإ تنمضت ،لاثملا ليÇس 23عف .اÆs ةطبترملا ةيعامa`ا ما�ملا 3{إ ةفاضإلاب ،ةرmزلا ح�رش� 23ع ُسوردلا تزكر دقو

 .ةيداشرإلا ةلئسألا نم ةعومجم ھيجوت دعo ةيلعافتلا )تاروُّبسلا( ةيساردلا تاحوللا 23ع اولمعو ةيقيقح روmز ح�رشvب اوماق دقف .ةرmزلا ءازجأل ءامسأ

 

قؤملا ُتددعأو ةينمزلا تانيعلا ططخم نم ة�³Ì تعبطو سردلا ءانثأ ذيمالتلا ةبقارم lHنكمي ثيحب قئاقد 10 امs¿م لd ةدم نzت}�ف ت}�خا دقو
ّ
 .يفتاm 23ع تِ

 ةدمل ةبقارملل "حامس تا}�ف" تمدختسا ،تاميلعتلا ميدقت دعo .ةلصفنم ةلواط 23ع ذيمالتلا ةعومجم نم برقلاب نzترات��ا نzتtنمزلا نzت}�فلا لالخ تسلج

 مادختسا دنع عÒرملا 23ع ةمالع ُتعضو ،حامس ة}�ف ل�ل ةبس¹لاب .ةيناث 20 ةدمل ةحار تا}�فب ةعوبتم ،نما��ملا �zم}�لاو بثك نع ةبقارملل ةيناث 40و ةقيقد

الدب ةذفان لd *( ةدحاو ةرم ةمالع عضو طقف تررق .راو�`ا *( ھتمmاسم ءانثأ )BI( را�فألا ءارثإ /يركفلا حقالتلا وأ )R( ليلعتلل دد��ا بلاطلا
ً

 ءاصحإ نم 

 ةªرجتلل ةينمزلا تا}�فلا ديدحت تلمكأ امدنع .لفط لd ةكراشم 23ع ةيلوأ ةماع ةرظن ءاقلإل اًيفاd دعÔو اًيلمع ھترادإ نكمي ٌرمأ اذm نأل اًرظن ،تامmاسملا ددع

 ،"ضفخنم" وأ "طسوتم" وأ "عفترم" هرابتعاب لفط لd ةكراشم ىوتسم مييقت لجأ نم يداش}�سالا T-SEDA ليلدل ةيساسألا تابلطتملا تمدختسا ،ةيثحبلا

 23ع اًسايق دارفألا ذيمالتلا نم ةعقوتملا وأ ةداتعملا ةكراشملا ىوتسم 23ع ءانب سtل يأ( طاش¹لا اذm *( ةماعلا ةكراشملا تا�وتسمب قلعتي اميف كلذ ةاعارم عم

 .)ذيمالتلا نع ةقباسلا ي�اعابطنا

 

 

 T-SEDA ليلد تاودأ 3{إ ةلاحإلاب( ةبقارملا ×±ن نأشo رارقلا

 يداش}�سالا

 اًمدق ØGHملل ةدوجوملا ةقثلاو ةقباسلا ة}°�`ا

 ةدد��ا فادmألا 

 ةيلمعلا تارابتعالا

 ذيمالتلا طاش³و سردلا 23ع �zك}�لا

 اÙsدمو ةبقارملا دعوم نأشo ةذختملا تارارقلا

 ةيداملا تابtت}�لاو ةينفلا تاودألا

 يداش}�سالا T-SEDA ليلد ةادأل اًعابتا( ليvÌaلاو ةبقارملا ليصافت 

 )اs¿م سابتقالاب وأ ةلصلا تاذ

 ليvÌaلا تارارقو ةبقارملا ءارجإ بابسأ

 )ةمدختسملا T-SEDA تاودأ 3{إ ةلاحإلاب( قيقحتلا لحارم

 

 



 

  )2( ةحفصلا :)1( ةيساردلا ةلا#"ا 

 

 "اًعفترم" هرابتعاب لافطألا دحأ ةكراشم ىوتسم فّنُص دقف :نzسردلا الك *( لافطألا ةكراشم تا�وتسم نzب ة��او تاتوافت دوجو ي�امييقت تر�ظأ :جئاتنلا

 "اًضفخنم" هرابتعاب رخآ لفط ةكراشم ىوتسم فّنُص امنtب ،)BI( را�فألا ءارثإ /يركفلا حقالتلا *( ىوتسملا سفنب فنصُي مل نكلو )R( ليلعتلا *( رارمتساب

 اولصح نيذلا لافطألا دحأف .نzسردلا نzب ةتوافتم ةطلتخم تامييقت 23ع الصح ثيح ،َّيدل اًضومغ }·كأ اًعابطنا نارخآ نالفط كرت دقو .امÝsلd *( رارمتساب

 ،*{اتلا سردلا *(و .ن�رخآلا را�فأ 23ع ءانبلا بناج *( اًدج ةليلق ةمmاسم ىوس مدقي مل ھنكل ،دحاو سرد *( ليلعتلا *( اً}zثك مmاس دق ةتوافتم تامييقت 23ع

dنا mاسو ليلعتلا *( ةكراشم لقأ لفطلا اذmاسم مmلقأ ةم oو .ماع ل�شÒكفتلا دعz{ يلمßاعلا ىوتسملا نأ تكردأ ،ا}* لوألا سردلا *( لفطلا اذ�ل ليلعتلا نم 

 مmو ه}zغ دmاشh لفطلا اذm ناd *{اتلا سردلا *( امنtب ،)IWB( ةيلعافتلا )ةروُّبسلا( ةيساردلا ةحوللا 23ع ةªوتكملا ةباجتسالا دوقي لفطلا ناd امدنع ثدح

 ةنيعلا لâa لفسأ *( تظحال lHنأل اًقلق تنك دقف ،نzسردلا الك *( رارمتساب ضفخنم مييقت 23ع لصح يذلا لفطلاب قلعتي اميف امأ .رودلا اذÆs نوموقي

 .ةصا�`ا مrsثداحم اوفنأتسtل ،ثيد�`ا *( ھنوزواجت�و ھنوبلاغh مãsأdو رمألا ادبف ،ھتاحا}�قا نم يأل ه}zغ دحأ بجتسh مل ھنأ ةينمزلا

 

 راسفتسالا ةلئسأب ةقلعتملا ةعساولا جئاتنلا

 نأ لمتحي H«لا اميس الو ،راسفتسالاب ةلصلا تاذ تاظحالملا ةنيع 

 تاقيقحتلا نم د�زملا *bدتس�

 لافطألاب عسوأ ةفرعم نم ملعملا ھب عتمتي ام 23ع دمتعh *2مأت قيلع�

 FGHاردلا لصفلاو

 لبق نم ة��او نكت مل H«لا ةلمت��ا ة}zط�`ا تارابتعالا ديدحت

 )اz{mغو ةيعامتجالا فورظلاو ملعتلا(

 

 �äHف عيسوتو ديكأت نم تنكمت ،قئاقد 10 تقرغتسا H«لا هذm ةبقارملا تايلمع هذm لالخ نم .ھترادإ نكمملا نم }zصق ثحب اذm نأ تدجو دقل :مييقتلا

 بناوج اًضيأ تظحال امك .ةعوم�aا *( ذيمالتلا تاdراشم *( تاتوافت دوجو نم عقاولا *( تدكأت ،ةدحاو ةرملو .مولعلا ةدامب *bامa`ا لمعلا *( لافطألا ةكراشمل

 ملف ،لفط ل�ل ةيلعفلا تامmاسملا رادقم 3{إ طقف ةراشإلا دنع ھنأب داقتعالل ليمأ -ناعمإ دعlH -oن�و .قباسلا *( lHتتاف H«لا مÙsاطاش³و لافطألا تالعافت نم

 ةيعامa`ا ةيلوؤسملا نولمحتي اوناd ل�ف ،مs¿يب اميف ةم�ملا نم ةفلتخم رصانع نوdراشvي لافطألا نأ ودبي ،كلذ عمو .راو�`ا *( ة�واسvم ةكراشم كانm نكت

 ھنأ لافطألل لوقأ امو *bامa`ا لمعلا *( لافطألا ةكراشم نم ھعقوتأو ھتم�ف اميف ركفأ اذlH mلعج دقو ؟اًق�رف مmرابتعاب ةم�ملا زاجن�و "لمعلا ميسقت" نع

 .تقولا رورمب ةيعامتجالا تاقالعلاو طاش¹لاو ثيد�`ا *( ةيدرفلا تامmاسملا فالتخا ةيفيكب قلعتي اميف اميس ال ،رمألا اذm نzسحت اننكمي امªرو .مs¿م عقوتم

 

 ةرادإلا 23ع ةردقلاو جئاتنلل ماعلا مييقتلا

 تاظحالملاب اs¿�ودت مت H«لا ةدد��ا طاقنلا

 راسفتسالا )ةلئسأ( لاؤسo ةقلعتملا تاجات¹تسالاو *2مأتلا ص�æملا

 لصفلا *( ملعتلاو راو�`ا لوح يدقنلا }zكفتلا قاطن عيسوت

 FGHاردلا

 

 لفطلا ةبقارمل ة�ولوألا ءاطعإ )1( :نzتق�رطب قيقحتلا ةلصاوم تررق ،*bامa`ا لمعلا *( ةكراشملا تا�وتسم يواس� ةلأسم باعيvسا دعo ؟ةيلاتلا ةوط:9ا نيأ

 ملعتلا هاجت هرعاشم لوح يدرف ل�شo ھعم ثدحتلا كلذكو )حوتفملا درسلا بولسأ مادختساب( رارمتساب "ضفخنم" ھنأ 23ع ھتكراشم ىوتسم فِّنُص يذلا

 ي�اضا}�فا 23ع اً}zثك دمتعأ ال ي³أ نمضأ ¾«ح لافطألا تالعافت لي�Ìa 23ع ي�ردق ر�وطتل *sè¿م ل�شo قرفلا ةبقارمل صرفلا نم د�زملا داجيإ )2( ؛لصفلا *(

 ءاش³إ لجأ نم قيس¹تلا ليدع�و يداش}�سالا T-SEDA ليلد نم )ب( ءزa`ا مادختسا وm مايقلا م��عأ ام نإف ،رمألا اذ�ل اًزاجن�و .لافطألا نع ةيص�éلا

 ةªرجتلل ةينمزلا تا}�فلل فثكملا ديدحتلا راركت 3{إ ةجا�`ا نود ةديدa`ا *(ادmأ ةa`اعم *( ي³دعاسh نأ نكمي ام وmو .ا�لمكأب ةبقارم ة}�ف ل�ل ءاصحإ ططخم

 راو�`ا *( م�جامدنا ز�زع�و م�معد نم نكمتأ ¾«ح ،قرفلا *( ذيمالتلا ةكراشم نود لوحت H«لا تابقعلا ديدحت م��عأ لازأ الف ،ةياs¿لا *(و .)أ( ءزa`ا نم ةيثحبلا

 .FGHاردلا لصفلا لخاد ملعتلاو

 

 قيقحتلا *( ةيلاتلا تاوط�`ا ديدحت

الثم قلعتي اميف( تا�ولوألا
ً

 ماعلا ر�وطتلاو )ةئشان ةيدج فواخم يأب 

 )تالباقملا :لثم( ىرخألا قيقحتلا تاودأل لمت��ا مادختسالا

 لمشh امب( }°كأ ةروصب يداش}�سالا T-SEDA ليلد تاودأ مادختسا

 )تاليدع� يأل يقطنملا ساسألا

 ذيمالتلل ة�وب}�لا تا�ولوألاو ميقلاب ةقلعتملا ةيئاs¿لا فادmألا

 



 

 ا\dيمضت دارملا ليصافتلا ھلمكأب لصفلا ا\]ف كراشWX Yلا تاراو#"ا A@ ذيمالتلاو ملعملا ةكراشم ةعيبطو ىوتسم A@ قيقحتلا :)2( ةيساردلا ةلا#"ا 

ملا
ُ

لع
ّ

 ةنسلا ق رف ،)راعتسملا مسالا وأ( ملعملا مسا )5 ةنسلا( ا �ل :م

 

 ذيمالتلا ةردق ىدمو ةيلوألا تاشقانملا ءانثأ ھب مايقلا lHنكمي يذلا ھيجوتلا رادقم ةفرعم تدرأو يêوضلا ءانبلا ةيلمع لوح اًدحاو اًسرد ُسِّردأ تنك :راسفتسالا

 23عو ،صا�`ا يرودب قلعتي اميف )G( طاش¹لا وأ راو�æل يداشرإلا ھيجوتلا 23ع �zك}�لا تررقف .لبق نم هوملع� امم مësدل ةنو�تملا را�فألا نع }zبعتلا 23ع

 .ذيمالتلل ةبس¹لاب )E( ا�حرطل ةوعدلا وأ را�فألا نع }zبعتلا

 

 ؟ه�zكرت روحمو سردلا عوضوم ام

 ؟قيقحتلا بÇس ام

 m؟ةلص وذ قبسم ميلع� يأ دجوي ل 

 )ةرات��ا زومرلا( ؟تاراو�`ا �zكرت روحم نو�يس اذام

 

 

 نzغلاب يأ دوجو مدع 3{إ اًيئزج دوعh كلذ *( بÇسلا ناd .يداش}�سالا T-SEDA ليلد نم )ھلمكأب لصفلا 23ع ةماع ةرظن( )د( ءزa`ا مادختسا تررق :ةق-رطلا

 راو�`ا ةبقارم نكمملا نم نو�ي نل *{اتلاªو ،م�عم ھيف كراشأو ھلمكأب لصفلا ھيف كراشh راوح ءارجإ *( بغرأ تنك .سردلا ءانثأ مÙsوعد lHنكمي ن�رخآ

 دعo راو�`ا *( }zكفتلا lHنكمي ،ةق�رطلا هذm مادختساªو .اًقحال اÝsلإ عامتسالاو اًيتوص سردلل ةيدي�متلا ةشقانملا لي�Ìa تررق كلذلف ،ه�zمرتو "رشابملا"

 23ع ةّبصنم ةشقانملا ةعيبط تناdو ،)E( ا�حرطل ةوعدلا وأ را�فألا نع }zبعتلاو )G( طاش¹لا وأ راو�æل يداشرإلا ھيجوتلا تالاح ديدحت لجأ نم سردلا

 تاتابنلا قيلخت *( ةنمضتملا تايلمعلل 3(وأ م�ف ن�و�ت وحن مrsشقانم ھيجوتو اs¿م ةدافتسالاو يêوضلا ءانبلا ةيلمع نع اًقبسم ذيمالتلا ھفرعh ام صالختسا

 .زوdولæaل

 

 

 ؟يداش}�سالا T-SEDA ليلد مدختسtُس فيك

 ؟ةق�رطلا هذÆs يداش}�سالا T-SEDA ليلد مدختسtُس اذامل

mس لv
ُ

 T- SEDA ليلد مادختسا *( ةدعاسملل تادعم يأ مدختس

 ؟اذاملو ،يداش}�سالا

 ؟ه�zمرت دارملا راو�`ا ةعيبط ام

 

 تررق اذلف ،ھتعقوت ام نكي مل اذm نأ }zغ .يذيمالت ھمدق امم }·كأ تناd ةشقانملا ءانثأ ةمدقملا ي�امmاسم نأ توصلا 3{إ عامتسالا دنع ُتظحال :جئاتنلا

 ةمmاسم 46 ذيمالتلا مدق نzح *( ،ةشقانملا لالخ ةمmاسم 95 تمدق lHنأ تفشvكاو ،لصفلا ا�مدق H«لا تامmاسملا ددعو اrsمدق H«لا تامmاسملا ددع باسح

 را�فألا نع }zبعتلاو )G( طاش¹لا وأ راو�æل يداشرإلا ھيجوتلا تامmاسمل ة�وئملا ةبس¹لا باسح ُتررق ،ةمدقملا تامmاسملل *{امجإلا ددعلا باسح دعo .طقف

ق H«لا )E( ا�حرطل ةوعدلا وأ
ُ

 ة�وئملا ةبس¹لا تناdو .يداش}�سالا T-SEDA ليلد *( دد��ا وحنلا 23ع تامmاسملا ىوتسم مييقتل ا�مادختساو ةشقانملا ءانثأ تمِّد

لعملا تامmاسمل
ّ

 اz�mمرت مت H«لا ذيمالتلا تامmاسمل ة�وئملا ةبس¹لا تناd امنtب ،3 مييقتب ،ةيلامجإلا ةبس¹لا نم ٪54 غلبت "G" اmرابتعاب اz�mمرت مت H«لا نzم

 .4 مييقتب ،ةيلامجإلا ةبس¹لا نم ٪70 غلبت "E" اmرابتعاب

 

 

 ؟راو�`ا لالخ اÝsلإ لصوتلا مت H«لا تاظحالملا ام

mتا ل
ُ

 ؟تاظحالملا هذm 23ع ًءانب تاءارجإ يأ تذِخ

 



 

  )2( ةحفصلا :)2( ةيساردلا ةلا#"ا 

 

 ھنم لدتسhُ دق اذm نأ ىرأو .)46( لصفلا تامmاسم ددع نم اًيÇس³ 23عأ ناd ةشقانملا ءانثأ )95( اrُsمدق H«لا تامmاسملا ددع نأب اًقح تأجافت دقل :مييقتلا

 اz�mمرت مت دق )46( نzعÒرأو ةتسلا تامmاسملا كلت نم ٪70 نأل اًرظنو ،كلذ عمو .تعقوت امم لقأ ناd يêوضلا ءانبلا عوضومب قبسملا ذيمالتلا ماملإ نأ 23ع

 نم }zثكلا 3{إ ةجاحب *{ا�`ا تقولا *( مãsأ ُتيأر ول ¾«ح ،عوضوملا اذm لوح اs¿ع }zبعتلل را�فأ مësدل ذيمالتلا نأ 3{إ ھتاذ دح *( }zشh اذm نإف ،"E" اmرابتعاب

 .تاجات¹تسا 3{إ لصوتلاو را�فألا كلت ةل�يmو ءانبل ھيجوتلا

 

 

 ؟راو�`ا ءانثأ ةعقوتم }zغ تناH d«لا ةظحالملاو ةبقارملا عضاوم ام

 لوح ةظحالملاو ةبقارملا نم ا�صالختسا نكمي H«لا تاجات¹تسالا ام

 ؟راو�`ا ةعيبط

لعتلا و�رانtس نأشo ا�صالختسا نكمي H«لا تاجات¹تسالا ام
ُّ

 ؟م

 

 

 دحأ لوانت دنع ھنأ دقتعأ ،*{اتلاªو .ھب مايقلا م��عأ نكأ مل ام وmو ،ةشقانملا ءانثأ تامmاسملا نم اًيÇس³ اً}zبك اًددع تمدق lHنأ تدجو دقل :ةيلاتلا تاوط:9ا

 مrsبلاطم لبق ةقباسلا مÙsامولعمب مz{mكذت ديفملا نم نو�ي دقف ،ةقباسلا تاونسلا *( عوضوملا اذm اوسرد دق اوناd ولو ¾«ح ،ةنسلا ق�رف عم ةرم لوأل عيضاوملا

 راوح ميظنت نكمملا نم ناd اذإ امع اًضيأ لءاس�أ .شاقنلا *( ةكراشملل ة�زmاج }·كأ نونو�يس ةق�رطلا كلتªو .ھنوفرعh ام ةكراشمو تاشقانملا *( لوخدلاب

hقيقحتلا تررق اذلو ،عوضوملا *( ي�اما�سإ ليلقت ا�لالخ نم نكمي ةق�رطب ھلمكأب لصفلا ھيف كراش )* mراسفتسالا نم د�زمب رمألا اذ. 

 

 

 نأشo مييقتلا اذm نم اÝsلإ لصوتلا نكمي H«لا ةلمأتملا تاروصتلا ام

 ؟سÔردتلا ةسرامم

 نأشo مييقتلا اذm نم اÝsلإ لصوتلا نكمي H«لا ةلمأتملا تاروصتلا ام

 ؟راو�`ا *( لافطألا ةكراشم

 ؟لبقتسملا *( ةلثامملا تالا�`ا *( فلتخم ل�شo ھلمع نكمي يذلا ام

 

 



 ةلص تاذ ىرخأ ةطشfأو رداصمل طباورو ،راوHIا ةلأسم لوح ىرخأ ثاحبأل عجارمو ،UVWاردلا كلصف RS راوHIا ذيفنتل راOفأ :)5( مسقلا
 

 ²C±اردلا كلصف ,+ راوNا ذيفنتل راYفأ
 

 ةماقإ FGع عي2H4لل ة وب�Óلا بيلاسألا نم رخآ ددع كان" ،"?ëام�4ا لمعلا" :¹طصم zGإ ةفاضإلاب

 :بيلاسألا كلت ضعبب ةيارد FGع نLملعملا نم ديدعلا نوnيس .ءاّنب راوح
 

 ثيد��ا طاقن •

 ثيد��ا ءا|رش •

 ةكراشملاو نارقإلاو �Lكفتلا ةيجيتا�Óسإ •

 عمجتلا ةقلح تقو •

 )"باوجتسالا دعقم"( ة]وجأو ةلئسأب ةنورقملا ذيمالتلل ةيميدقتلا ضورعلا •
 

 .ةدو�4ا ?zاع Z£يلع` راوح ءارجإ ةلأسم لfس` قمعأ ة و]رت تاسرامم اًضيأ دجوت
 

 "اzًوس ��كفتلا" ´³ن •

 لافطألل ةفسلفلا •

 )ن�عم صن ةشقانمل ةبلطلا عمجت( ةzراوNا ةيبدألا تاعمجتلا •

 راوNا ةقلح •
 

 ر وطت فدLesson Study( ÞÇ( سردلا ثحب جذومن نم اوديفتسÁ نأ اًعم نولمعÁ نيذلا نLملعملل نكمي

 .ذيمالتلا ملعتب ضوÇ)لا لالخ نم راو��ا ةسرامم

 

 :يقيقح راوح ,+ ةكراشملا معدت نأ ا½¼كمي C«لا ىرخألا ةطش�ألا تاقايسو ميماصت ,Tي اميف 
 

 ؛مfعم راnفألا ةشقانمل ذيمالتلل ثيد��ا ءا|رش صيصخت •

 دق �Zلاو ،اÊÇشقانمو م"راnفأ نع �Lبعتلا FGع نرمتلل ة�Lغص تاعومجم ?< لمعلل اًتقو ذيمالتلا حنم •

 ؛ھلمكأب لصفلا ةشقانم نم اًديدÎÇ لقأ ةئ«ب نوnت

 ؛مÆÇلإ عامتسالاو ءاضعألا عيمج ةكراشم نامض ةيلوؤسم ة�Lغصلا تاعوم4®ا ءاطعإ •

 ؛عوضوملل مfف zGإ ءاضعألا عيمج لصوتي نأ نامض ةيلوؤسم ة�Lغصلا تاعوم4®ا ءاطعإ •

 لثم( ةحي�K ةباجإ نم �èكأ اfلو �Lكفتلا زفحت �Zلا ةحوتفملا ةلئسألا وأ ماfملا نم د زملا ميمصت •

 .)ثيد��ا طاقن
 

 ا"LMكرتو ة�Lغصلا تاعوم4®ا ةطشÂأ ةلnيfل تاحا�Óقالا نم ددع FGع عقوملا اذ" يوتحي
 

 �Zلا XYZاردلا لصفلا ةطشÂأل تاحا�Óقا مدقي و"و ،ةدحتملا تايالولاب روطملا Accountable Talk عقوم

`H4إ ةفاضإلاب ،راو��ا عzG راو��ا ةلأسمب ةقلعتملا ةينا4®ا )تسا|دوب( ةيتوصلا تانودملا نم ةلسلس، 

 .تايضا رلا سàردت لاجم ?< ةصاخ

 

 



 

 لافطألا عم ةفسلفلا
 

Áسfِّنلا اذ" لäþ لا ةيفسلفلا ةلئسألا ذيمالتلا شقاني ثيح ،راو��ا نم�Z ائف عم بسان2تÎÇة رمعلا م. 

 اÇ)ع �Lبعتلاو راnفألا ةغايص ثيح نم ،راسفتسالا ةيلمع FGع لب "ملعتلا ةفسلف" FGع LMك�Óلا بصني ال

 .مfفلا ىوتسمب ءاقترالل اÆÇلع ضا�Óعالا وأ ن رخآلا ءارآ FGع ءانبلاو
 

 ,Center for Philosophy with Children( نطنشاو ةعماجب لافطألا عم ةفسلفلا زكرم

University of Washington( فحتلا داوملاو سوردلا ططخ نم ةراتخم ةعومجمLMب لافطألل ةيLن 

 اًماع 16و 5 نس
 

 نم ة�Lبك تاعومجم مضت ةحفص FGع يوتحت )Philosopher's Backpack( فوسليفلا ةبيقح

 لافطألل ةفسلفلا دراومو راnفأل طباورلا
 

لعملل نكمي ثيح )The Philosophy Man( ةفسلفلا لجر
ّ

 ةيناجم لئاسر لابقتسال كا�Óشالا نLم

 �Lكفتلا باعلأل راnفأ zGإ ةفاضإلاب ،ةيLMفحت ةلئسأو ةصق FGع يوتحت يÂو�Óكلإلا دي��لا ��ع اًيعوبسأ

 

 

 

 

 

 ثيدNا طاقن 
 

 ثيد��ا طاقن دراوم »اً وس �Lكفتلا« äþن ق رف عضو
 

 لوح ةشقانم ءدبل اfمادختسا نكمي �Zلا تارابعلا نم ددع© طبتري اذ"و ,Ïام'Nا لمعلا ,+ لمأتلا

 .ذيمالتلا عم ?ëام�4ا لمعلاو XYZاردلا لصفلا ?< ثيد��ا
 

 تالاجم نم ددع© ةقلعتملا ثيد��ا طاقن لوح روحمتت راnفأ FGع يوتحت ´³نملاب ةطبترملا ثيدNا طاقن

 .ة رمع ةئف وأ عوضوم وأ XYZارد äþنم يأ عم اfفييكت ةيفيك نع ةركف يطعàو ،ةدد�®ا ةيساردلا Nþانملا

 

 عوضوملاب ةصاخ دراوم
 

Thinking Science ردمل ةيناجم دراومXYZ 2ل ةممصم مولعلا ةدامH4كفتلا عيL� ةشقانملاو. ÁسÊÇفد 

 .اًماع 14و 11 نLب م"رامعأ حوا�Óت نيذلا لافطألا
 

We are multilingual ردمل ةيناجم دراومXYZ ن ةماقإ ززع` ،تاغللاäþ ةغللا ملعتل يراوح. ÁسÊÇفد 

 .رمع يأ نم بابشلاو لافطألا
 

searchers-RE مل ةيناجم دراوم
ُ

لع
ّ

£Z لاÓيدلا ةيب�pةي )RE(، >? ن ةروصäþ شأل يراوحnنم ةفلتخم لا 

 اًماع 11و 5 نLب م"رامعأ حوا�Óت نيذلا لافطألا فدÊÇسÁ .ةيpيدلا ةيب�Óلا ?< تاراسفتسالا
 

Transforming Primary Maths سأ كيام تايضا رلا ذاتسأ نم ةيناجم تايضا ر دراومnو )Mike 

Askew( وÎÇإ فدzG `H4نواعتلا عي. ÁسÊÇت نيذلا لافطألا فدÓب م"رامعأ حوا�Lاًماع 11و 5 ن 

 

 



 

 ن�سرامملل ةلصلا تاذ ةيثحبلا دراوملاب ةصاخ طباور
 

أ
ُ

 :مOÇا|رشو جدي��ما| ةعماج ?< نLيميدا|أ ةفرعمب ةيلاتلا دراوملا عيمج تجِتن
 

OER4Schools - ةعومجم
ٌ

 Z£لعمل طئاسولا ةددعتملاو ةحوتفملا ةينfملا ملعتلا رداصم نم ةعساو 

 �Zلا تاراو��ا لوح تادحو FGع يوتحت �Zلاو ى��كلا ءار�Pلا بونج ايق رفإ ?< ةيئادتبالا ةلحرملا

Áف كراشÆÇام�4ا لمعلاو ھلمكأب لصفلا اë?، ع دامتعالابFG نäþ »كفتلاL� دراوملا نم ةعومجمو »اً وس 

 www.oer4schools.org ،ةَّيحيضوت ويديف عطاقمب ة]و�Pم نوnتو ،ةلصلا تاذ ىرخألا
 

 ةيساردلا لوصفلا ?< يراو��ا سàردتلا صخت اfليM"ت نكمي ويديف عطاقم رفوتت :ويديفلا عطاقم

` �Zلاو ،ةدحتملا ةكلمملاب )ة وناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبالا(
ُ

 ةيثحبلا عàراشملا نم ديدعلا نم صلختس

 تاسرامم ةشقانمو دقنل نكميFG  .http://sms.cam.ac.uk/collection/1085164ع ةرفاوتم ?Qو

 هذ" لثم ءارجإل ة روف تاÆÇجوت تنّمُض( .ةديدج Nþانم ة]رجتل اً وق اًزفاح لnشÁ نأ ن رخآلا نLملعملا

 دروم ?<و ھفيلأت ?< كÓ�َشملا باتكلا ?< ةدوجوملا عطاقملل ةيبعش2لا طباورلا ?< ةشقانملا

OER4Schools(. 

 

 لمأتلاب عوفشملا سàردتلا معدل دراوملا نم ديدعلا رفاوتت :��كفتلاو لمأتلاب عوفشملا س×ردتلا

 :هؤالمزو Andrew Pollard ھعضو يذلا لماشلا دروملا اذ" اÇ)يب نمو ،ماع لnش© �Lكفتلاو

http://reflectiveteaching.co.uk/ 

 

 ²C±اردلا لصفلا ,+ راوNا معدل ةيلعافتلا )ةروُّبسلا( ةيساردلا ةحوللا مادختسا 
 

لعملل دراوملا نم ديدعلا ھنع جتن XYZردم SZم ر وطت جمانرب
ّ

 :نLم
 

 ٌدروم :ةيلعافتلا )ةروُّبسلا( ةيساردلا ةحوللا مادختساب ,Tعافتلا ملعتلاو س×ردتلا رzوطت •

 نمضت و نLكراشم نLملعم عم كا�Óشالاب ھفيلأت مت عوبطم ?Ôجرم باتك اًضيأ رفاوتي امك ن�ملعُملل

 :راو��ا ةسرامم ر وطت ءانثأ ا"وشÁاع �Zلا تالا�¹ل تاياور
 

 :عجرملا

Hennessy, S., Warwick, P., Brown, L., Rawlins, D., & Neale, C. (Eds.). (2014). Developing 

Interactive Teaching and Learning Using the Interactive Whiteboard: A Resource for 

Teachers. Maidenhead: Open University Press. 
 

 SZملا ر وطتلا ةيلمع لالخ نم نLملعملا ھيجوتل ةرشابملا لمعلا ةشرو ةطشÂأل ططخم ليمحت نكمي •

 /http://dialogueiwb.educ.cam.ac.uk/evaluate طبارلا FGع

 ةشاش تاطقل نمضتت �Zلا ةيمقرلا دراوملل حوتفم كنب اÇ)يب نمو تن�Óنإلا ��ع ةدوجوملا دراوملا رفاوتت •

 zGإ ةفاضإلاب ،ةيساردلا لوصفلا ?< راو��ا ةسرامم لوح ويديف عطاقمل طباورو تاقيلعتلاب ةحورشم

 طبارلا FGع ،ةطشÂألا ءاشÂإل ةيلعافتلا )تاروُّبسلا( ةيساردلا تاحولل ةيحيضوت تاموسر بلاوق

eiwb.educ.cam.ac.uk/resources/http://dialogu 

 مت �Zلاو نLملعملاب ةصا¯�ا XYZاردلا لصفلا داوم FGع اًضيأ تن�Óنإلا ��ع ةحاتملا دراوملا لمتش̀و •

 .كيسكملاو ةدحتملا ةكلمملا ?< ةيمقرلا ايجولونكتلا مدختس` �Zلا تالا��ا ?< راو��ا معدل ا"ر وطت

لعمل ةصص¯®او ليM"تلل ةلباقلا دراوملا نم ةعومجم
ّ

£Z تاططخم نمضتت .رامعألا عيمج نم ذيمالتلا 

 يطغ` ثيحب اfليدع` وأ اfمادختسا ةداعإ نكمي �Zلا ةيلعافتلا )تاروُّبسلا( ةيساردلا تاحولل ةيقرو

 .سàردتلا فاد"أو ةيساردلا تالا4®ا نم ةعومجم

http://dialogueiwb.educ.cam.ac.uk/evaluate/teachersmaterials/ 

 

 



 

 )LS( سردلا ثحب ةيجيتا��سإ
 

`
ُ

 ةيغ© اًعم نوسرامملا لمعÁ ثيح ،ملعملا ھ رجي يذلا ثحبلل اًجذومن »سردلا ثحب« ةيجيتا�Óسإ ��تع

 نابايلا ?< ةيجيتا�Óسإلا هذ" تأشÂ دقو .م"ذيمالت ملع` ?< ا"ر وطت بجي ةددحم ةقطنم فادÊÇسا

̀و
ُ

 .ملاعلا لوح ةفلتخم ةلود 75 نم �èكأ ?< اًيلاح مدختس
 

ملا تاسراممب ةقلعتملا ةفرعملا
ُ

 نم تاعومجم FGع »سردلا ثحب« ةيجيتا�Óسإ لمتش` :ن�ملع

ملا
ُ

لع
ّ

 ةسارد لالخ نم م"ذيمالتب ءاقترالا ةيغ© اÆÇلع LMك�Óلا ?qبpي �Zلا طاقنلا مfل ددحت ثيحب ،نLم

 ةيلمع نLسحت ?< دعاس` دق لئادب نع ثحبلاو ةيلا��ا سàردتلا داومو مدقتلا تاعقوتو مN4fانم

 ة��¯�ا يوذ نم اًدحاو اًوضع لمش` دق وأ ،نارقألا نم ةعوم4®ا دارفأ نوnي دق .ماع لnش© ميلعتلا

ملا حرطي )VZ" )RLحب سرد" ءارجإل يÂواع` لnش© نوططخي مث .ةساردلا لاجم ?<
ُ

 ح�Óقي يذلا ركتب

 ملع` ىدم نورخآلا بقاري امن«ب سàردتلاب ةعوم4®ا دارفأ دحأ موق و .ةرم لوأل هر وطت وأ ھت]رجت

لعُملل àÒYZردتلا ءادألا س«لو( ذيمالتلا
ّ

 نأش© اًعم نوثحاب2ي ،يراسفتسالا سردلا اذ" ءارجإ دع© .)م

 FGع اfلاخدإ ?qبpي �Zلا تان«سحتلاو تاليدعتلا ةي"ام نوررق و ،ذيمالتلا لمع نأشñو مÎÇاظحالم

 كلذ دع© متي امدنع ةبقارملل ىرخألا سرادملا نم نوملعملا ي`أي دقو .?zاتلا يراسفتسالا سردلا

 لnشلا اذÞÇ ةرئادلا رمتس̀و ،رركملا يراسفتسالا سردلا سàردت
 

 .ة راو��ا كتاسراممو كذيمالت تاسرامم ديدحت ?< »سردلا ثحب« ةيجيتا�Óسإ مادختسا كنكم و
 

 ب«تكلا ليM"تب مق ،ھترادإ ةيفيكو VZحب سرد ةسارد ءارجإ ةيفيك لوح ي½ارجإ ليلد FGع لوص�¹ل

 www.lessonstudy.co.uk/handbook نم يÂا4®ا
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