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ػهي يغزٕي يقشساد يشحهزي انجكبنٕسيٕط  إخشاءاد ضًبٌ خٕدح انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانزقٕيى

 ٔانذساعبد انؼهي

 

 يجت اٌ يقٕو أػضبء ْيئخ انزذسيظ ثزُفيز اإلخشاءاد انزبنيخ:
 

 -انًٓبساد انؼًهيخ  -انًٓبساد انزُْيخ  -. ػًم رٕصيف نهًقشس إني ثيذسعّ )يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى 1

 انًٓبساد انؼبيخ(.

ٔدِ  Bloom Taxonomy . يغزخذو انفؼم انصحيح في كم يٓبسح يطهٕثخ حغت رٕصيف انؼبنى ثهٕٔو2

 ثيحذد افؼبل يؼيُّ نكم يٓبسح يٍ انًٓبساد األسثؼخ.

 

 -حهقبد َقبػ  -رؼهى راري -. يغزخذو اكثش يٍ إعهٕة أ إعزشاريجيخ في انزؼهيى ٔانزؼهى نكم يٓبسح )يحبضشح 3

ػشٔض  -ركهيفبد يُضنيخ ٔسقيخ ٔإنكزشَٔيخ  -يؾبسيغ ثحثيخ  - PBLحم يؾبكم  - Role playنؼت ادٔاس  -بقؾخ يُ

 دسٔط ػًهيخ ٔغيشْب(. -رؼهيى إنكزشَٔي  -يحبضشاد يزؼذدح انٕعبئط -رقذييخ 

 

أ  . يقٕو ثئعزخذاو َفظ األفؼبل إني كزجٓب في انزٕصيف يؼُي يفيؼ عؤال إعًّ إكزت يب رؼشفّ ػٍ؟4

اكزت َجزِ يخزصشح ػٍ؟ الصو انغؤال يكٌٕ يحذد ٔيقيظ يٓبسح يؼيُخ يٍ انًٓبساد إني يكزٕثخ في رٕصيف 

 انًقشس.

 

. يجت اٌ يقيظ اإليزحبٌ انُظشي )انزحشيشي(  اكثش يٍ يٓبسح ٔنيظ يٓبسح ٔاحذح ٔيشكض ػهي انًٓبساد انزُْيخ 5

 ٔنيظ انًؼشفخ ٔانززكش.

 

ػُذ ٔضغ اإليزحبٌ ٔدِ ثيضًٍ انزٕصيغ انؼبدل ألعئهخ اإليزحبٌ حغت  Blue print. يغزخذو َظبو انجهٕ ثشَذ 6

 انٕقذ إني إرؾشحذ فيّ.
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في اإليزحبٌ انؾفٕي إني ثيضًٍ انؼذانخ ثيٍ انطالة ٔدي ػجبسح ػٍ كشٔد كم  Viva card  َظبو  . يغزخذو 7

% يٍ دسخخ 55اعئهخ انغؤال األٔل )انغؤال انزًٓيذي يًزص انقهق يٍ انطبنت ٔدِ ػهيخ  5-4كبسد في 

ؤال انؾفٕي(، انغؤال انثبَي عؤال انشخٕع )ٔدِ عؤال نهطبنت ثيضًٍ إٌ انطبنت خبْض نألعئهخ األعبعيخ( ، انغ

%( 77% يٍ انذسخخ(، انغؤال انشاثغ )عؤال انزًيض ٔدِ عؤال ػهيخ 77انثبنث )انغؤال األعبعي ٔدِ عؤال ػهيخ 

)ٔيزى عؤانخ فقط ٔانغؤال األخيش يغًي عؤال انٓشٔة ) ٔدِ ثيغبل نٕ انطبنت فؾم في حم عؤال انزًيض إني 

 .(هيخنؼذو إحشاج انطبنت ٔثيكٌٕ ػجبسح ػٍ عؤال عٓم يًكٍ اإلخبثخ ػ

 

ثزحهيم َزيجخ يقشسِ ػضٕ ْيئخ انزذسيظ يقٕو  إيزحبَبد انًقشس في كم فصم دساعي، . ثؼذ ظٕٓس َزيجخ 8

 ٔانٕصٕل إني دالالد يحذدح يٍ انُزيجخ ْٔم ْي َزيجخ خيذح أ ال.

 

 الةَفظ ػذد انط. انُزيجخ انجيذح ثزكٌٕ يُحُي ػهي ؽكم انجشط يؼُي انطهجخ انًزفٕقيٍ ثيكَٕٕا رقشيجب 9

 % ثيٍ يقجٕل ٔخيذ( ٔدِ إعًّ يُحُي انزٕصيغ انطجيؼي.77-67انشاعجيٍ ٔاألغهجيخ انؼظًي يٍ انطهجخ )

 

 إعزجيبٌ نقيبط سضبءرحهيم انُزبئح يقٕو ثؼًم  . ثؼذ57

-إيكبَيبد انًحبضشح-ؽكم انكزبة-اإليزحبٌ-انطالة ثيزؼشف فيّ ػهي ساي انطهجخ في كم ؽيء )طشثقخ انزذسيظ

 غى ...إنخ(.إيكبَيبد انق

 

 بقؾٓب يغ انطهجخ ٔيغ انطشاف انًؼُيخ داخم ٔخبسج انكهيخ.اإلعزجيباٌ ٔيَُزبئح  ٔاإليزحبَبد  َزبئح. يبخذ 55

 

 . يؼًم خطخ نهزحغيٍ ثُبء ػهي اسائٓى ٔيُفز اَؾطخ انزطٕيش ٔانزحغيٍ انًطهٕثخ.52

 

 . يكشس انذٔسح دي كم ػبو دساعي.53

 

 
 


