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التصميم التعليمي
يف بيئات التعليم االلكتروني

التصميم التعليمي
ٖ ٛذيو ايعًِ ايرٜ ٟتِ َٔ خالي٘ ايسبط بني ْعسٜات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚبني تطبٝكاتٗا يف ايٛاقع ٚايرٟ
َٔ خالي٘ ٜتِ ته ٜٔٛسًك ١اتؿاٍ بني ايٓعسٜات ايرتبٚ ١ٜٛبني ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج ، ١إ عًُ١ٝ
ايتؿُ ِٝايتعً ٖٞ ُٞٝؾسع َٔ ؾسٚع املعسؾ ١اييت تٗتِ بايبشح يف ايٓعسٜات املتدؿؿ ١يف
اضرتاتٝذٝات ايتعًٚ ِٝعًُ ١ٝايتطٜٛس ٚايتٓؿٝر هلر ٙاالضرتاتٝذٝات.
وزاحن ٌشأة عمي التصىًي التعمًىٌ وتطىره :
َس ٖرا ايعًِ مبساسٌ َتٓٛعَٚ ١تػري ٙبتػري ايعؿٛز ٚايٓعسٜات اييت تٓاٚيت٘ .
 تسدع ْػأت٘ يف ايبدا ١ٜاىل ايهتابات املبهس ٠عٔ املٓعَٛات خاؾْ ١عاّ ايتعً ِٝسٝح متت
املطايب ١بعًُ ١ٝؼً ٌٝايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝتطٜٛسٖا سطب املٓٗر ايعًُٚ ٞايٓعس هلا نٓعاّ
 ثِ دا٤ت طسٜك ١ايتؿهري ايكا ١ُ٥عً ٢سٌ املػهالت ٚمتت املطايب ١بتشدٜد األٖداف املطبك١
يًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝيًُتعًِ
ٚ دا ٤تبًٛز بعض أؾهاز ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝخالٍ ايعكد ايجاْ َٔ ٞايكسٕ ايعػسٚ ٜٔاييت
متجًت يف سسن ١األٖداف ايتعًٚ ١ُٝٝايتعًِ ايؿسدٚ ٟإتكإ ايتعًِ
 ثِ سكب ١اجملاٍ املعسيف ٚاألٖداف ايطًٛنٚ ١ٝايتك ِٜٛايبٓاٞ٥
 ثِ سكب ١ايٛضا ٌ٥ايتعًٚ ١ُٝٝايبشح ٚايتطٜٛس  ٚاييت نإ هلا دٚز نبري ؾ ٢اْتػاز ايتؿُِٝ
ايتعً ُٞٝبػهٌ نبري سٝح نإ يف ايبدا ١ٜخاف بايدٚزات ايتابع ١يًذٝؼ األَسٜهٚ ٞذيو
ْعس يًشاد ١اىل تدزٜب أعداد نبري َٔ ٠ذ ٟٚغٗادات ٚخربات َتعدد ٠يتأٖ ًِٗٝيف ؾرت٠
ٚدٝص ٠يف َٗاّ تتطًب َِٓٗ نؿاٜات ددٜد٠
يهٔ ٖرا ايعًِ قد اْبجل نعًِ عٔ ايعً ّٛايٓؿط ١ٝايطًٛنٚ ١ٝايعً ّٛاإلدزان ١ٝاملعسؾ.. ١ٝ
سٝح إ ايعً ّٛايطًٛن ٖٞ ١ٝفُٛع ١ايٓعسٜات اييت تستهص عً ٢دزاض ١ايعالق ١بني املجري اـازدٞ
ٚاالضتذاب ١املالسع ١يف ايب ١٦ٝايتعًٚ ، ١ُٝٝقد ضاعدت ٖر ٙايعً ّٛايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝعً ٢ايتعسف
إىل نٝؿٖٓ ١ٝدضَ ١جريات ايب ١٦ٝايتعًٚ ١ُٝٝتٓعُٗٝا بطسٜك ١تطاعد املتعًِ عً ٢إظٗاز االضتذابات
املسغٛب ؾٗٝا اييت تعبّس يف فُٛعٗا عٔ عًُ ١ٝايتعًِ .
أَا ايعً ّٛاإلدزان ١ٝاملعسؾ : ١ٝؾٗ ٞفُٛع ١ايٓعسٜات اييت تسنص عً ٢دزاض ١ايعًُٝات اإلدزان١ٝ
ايداخً ١ٝيف دَاؽ املتعًِ عٓد تؿطريٖا يعًُ ١ٝايتعًِّ
ٚقد ضاعدت ٖر ٙايعً ّٛايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝيف نٝؿٖٓ ١ٝدض ١قت ٣ٛاملاد ٠ايتعًٚ ١ُٝٝتٓعُٗٝا
بطسٜك ١تٛاؾل اـؿا٥ـ اإلدزان ١ٝاملعسؾ ١ٝيًُتعًِ ٚ ،بػهٌ ٜطاعد ٙعً ٢خصٕ املعًَٛات يف دَاغ٘
بطسٜكَٓ ١عُ ، ١ثِ َطاعدت٘ عً ٢تبؿس املٛقـ ٚإدزاى عالقات٘ ٚسٌ َػهالت٘
ْٚتٝذ ١يًُٓ ٛاملتصاٜد يف املٝدإ ايرتب ٟٛبػهٌ ًَشٛظ ٚتٓٛع األؾهاز ٚايٓعسٜات اييت سٛت بداخًٗا
ايعدٜد َٔ األؾهاز ٚاييت نإ َٔ ايؿعب عً ٢املُازضني يًعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝإٔ ٜطبكٖٛا عً ٢أزض
ايٛاقع  َٔ .أدٌ ذيو زأ ٣ايعًُا ٤قسٚزٚ ٠دٛد عًِ زابط ٜسبط بني ايٓعسٜات ايرتب َٔ ١ٜٛدٗٚ ١بني
تطبٝكاتٗا يف ايٛاقع َٔ دٗ ١أخسٖٓ َٔ ،٣ا ظٗست ؾهس ٠تؿُ ِٝايتعً ٚ ،ِٝمسٖ ٞرا ايعًِ سٓٝراى
بعًِ سًك ١ايٛؾٌ أ ٚايعًِ ايسابط ٚ ،ؾ ٢ايطبعٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاق ٞايتك ٞعًِ " تؿُ ِٝايتعً" ِٝ
َع " فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ، " ِٝسٗٓٝا تبًٛزت األؾهاز ايرتب ١ٜٛاملدتًؿ ١نُا دعت اؿاد ١إىل
قسٚز ٠دَر ايتكٓ ١ٝبايتعًٖٓ َٔٚ ، ِٝا لد إ عًُ ١ٝايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝتطاعدْا عً ٢إٔ ْكّٛ
بايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبطسٜك ١ػعٌ نٌ َٓٗا ٜطتٓد عً ٢بعك٘ ايبعض ،عٝح ته ٕٛكسدات نٌ
عًَُ ١ٝدخالت يًعًُ ١ٝاييت تًٗٝا ،أ ٟمدد أٖداؾٓا بٓا ٤عً ٢املػهالت اييت تٛادٗٓا ثِ ْكٝظ َد٣
ؼكل ٖر ٙاألٖد اف َٔ أدٌ عًُٝات ايتشطني ٚايتعد ٌٜايهاًَ ،١نُا ْعُد اىل اختٝاز االضرتاتٝذ١ٝ
ٚايتكٓ ١ٝاملال ١ُ٥هلر ٙاألٖداف  َٔٚثِ ْك ّٛبتذُٝع ذيو ٚقُ٘ يف قايب ٚاسد ست ٢مؿٌ عً٢
املٓتر ايٓٗا..ٞ٥

ٚيكد تعددت ْعسٜات ايتعًٚ ِٝايتعًِ ؾُٓٗا ( :ايٓعس ١ٜايطًٛن - ١ٝايٓعس ١ٜاملعسؾ ١ٝاجملاي- ١ٝ
ايٓعس ١ٜاملعسؾ ١ٝايبٓا - ١ٝ٥ايٓعس ١ٜاملعسؾ ١ٝاالدتُاع - ١ٝايٓعس ١ٜايتكدَ ١ٝايػاًَٖٚ ) ١را ايتٓٛع
ي٘ اثس ٚؾا٥د ٠نبريٚ ٠ضبب ٖرا ايتعدد ٚايتػاٜس ٜسدع اىل طبٝع ١عًُ ١ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚاييت نإ
هلا دٚز ؾعاٍ يف خدَ ١ايعًُ ١ٝايتعًٚ ، ١ُٝٝاييت إ ؾُٗت َٔ قبٌ املؿُِ ايتعً ُٞٝنإ هلا دٚز ؾعاال
يف ايتؿُ ِٝبؿٛز عاَ..١
وفّىً التصىًي التعمًىٌ :
ميهٔ تػب ٘ٝعًُ ١ٝايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝنُا ٜس ( ٣املٛضٚ ٢املبازى  )،بأْ٘ ٜػب٘ املدطط ( ايهسٚن) ٞ
ملا جيب إٔ ته ٕٛعً ٘ٝعًُ ١ٝايتدزٜظ ظُٝع َهْٛاتٗا ٚ ،قد عسف ايؿاحل ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝبأْ٘ "
إدسآَ ٤عِ يتطٜٛس َٛاد ٚبساَر تعًٜ ١ُٝٝتكُٔ خطٛات ايتشًٚ ، ٌٝايتؿُٚ ، ِٝايتطٜٛس ،
ٚايتٓؿٝر ٚ ،ايتك" ِٜٛبُٓٝا عسؾ٘ دزٚش ٙبأْ٘ "سكٌ َٔ املعسؾٜٗ ١تِ بطسم ؽطٝط ايتعًٚ ِٝتٓعُ٘ٝ
عٔ طسٜل ٚؾـ أؾكٌ املدططات ٚ ،ايُٓاذز ايتٓع١ُٝٝ
ٚتؿٜٛسٖا يف أغهاٍ خسا٥ط بػهٌ حيكل ايٓتا٥ر ايتعً ١ُٝٝاملٓػٛد ٠يف أقؿس ٚقت ممهٔٚ ،بأقٌ دٗد
ٚتهًؿةةٜٚ" ١عسؾةة٘ اؿًٝةة ١بأْةة٘ "عًةةِ ٚتكٓٝةةٜ ١بشةةح يف ٚؾةةـ أؾكةةٌ ايطةةسم ايتعًُٝٝةة ١ايةةيت ؼكةةل
ايٓتادات ايتعً ١ُٝٝاملسغٛب ؾٗٝاٚ ،تطٜٛسٖا ٚؾل غسٚط َع."١ٓٝ
أٌىاع التصىًي التعمًىٌ :
يًتؿُ ِٝايتعً ُٞٝثالث ١أْٛاع زٝ٥ط:ٖٞ ١
-1مناذز تٛد:١ٝٗٝ
ٚتٗدف إىل ؼدٜد َا جيب عًُ٘ َٔ إدسا٤ات تٛد ١ٝٗٝيًتٛؾٌ إىل َٓتٛدات تعً ١ُٝٝقدد ٠يف
ظٌ غسٚط تعًَ ١ُٝٝع.١ٓٝ
 -2مناذز ٚؾؿ: ١ٝ
ٚتٗدف إىل ٚؾـ َٓتٛدات تعً ١ُٝٝسكٝك ١ٝيف ساي ١تٛؾس غسٚط تعً ١ُٝٝقددَ ٠جٌ مناذز
ْعسٜات ايتعًِ.
 -3مناذز إدسا: ١ٝ٥
ٚتٗدف إىل غسح أدا ١َُٗ ٤عًَُ ١ٝعٚ ،١ٓٝتػتٌُ عً ٢ضًطًَ ١تؿاعً َٔ ١ايعًُٝات ٚاإلدسا٤ات،
ٚيريو ؾهٌ مناذز ايتطٜٛس ايتعً ُٞٝتٓدزز ؼت ٖرا ايٓٛع.
أِىًة التصىًي التعمًىٌ :
تتُجٌ أُٖ ١ٝايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝيف ن ْ٘ٛايعاٌَ اؿاضِ يف ؾاعً ١ٝا ٚعدّ ؾاعً ١ٝايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
باضتدداّ ْعِ ايٛضا ٌ٥املتعدد ٠ؾكد أثبتت ايدزاضات ؾعاي ١ٝاضتدداّ ْعِ ايٛضا ٌ٥املتعددٚ ٠ذيو إذا
أُسطٔ تؿُُٗٝا ٚإْتادٗا ٚيهٔ إذا مل تؿُِ بطسٜك ١دٝد ٠تساع ٞاملتػريات ٚايعٛاٌَ ايرتب١ٜٛ
ٚايؿٓ ،١ٝؾًٔ تكدّ ايهجري إىل عًُ ١ٝايتعًِ ،بٌ قد تكًٌ َٔ دٛدت٘ ٚتؤد ٟإىل آثاز ضًب ١ٝيد٣
املتعًُني ،بٌ قد ٜه ٕٛايتعً ِٝايتكًٝد ٟأضسع ٚأنجس ؾاعًٚ ١ٝاقتؿاداً َٔ ايٛضا ٌ٥ايتؿاعً ١ٝزد١٦ٜ
ايتؿُٖٚ ِٝرا َا أد ٣إىل ذيو إىل االٖتُاّ بايتؿُ ِٝاؾٝد يرباَر ايٛضا ٌ٥املتعددٚ ،٠تٛاشَ ٣ع ٖرا
االٖتُاّ اٖتُاّ أنادمي ٞبدزاض ١أثس اضتدداّ تًو ايرباَر بأضايٝبٗا املدتًؿ ١عً ٢عًُ ١ٝايتعً ِٝملا
هلا َٔ أُٖ ١ٝبايػ ١يف ؼكٝل ايتعًِ اإلجياب ( ٞايطاٖس)2006 ،
ؾعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ أند ( يٝهاع  )1991 ،يف دزاضت٘ َٔ إٔ ايتؿُ ِٝايبؿس ٟيًػاغٜ ١ؤثس عً ٢اْطباع
ايدازع م ٛايربْاَر َٚد ٣ؾُٗ٘ ي٘ ٚزغبت٘ يف اضتدداَ٘ نُا إٕ أَانٔ ٚقع ايٓؿٛف ٚايؿٛز
عً ٢ايػاغٜ ١ؤثس يف قسا٤تٗا ٚؾُٗٗا  ،ؾايػهٌ ايٓٗا ٞ٥يتؿُ ِٝغاغات ايهُبٛٝتس ميجٌ ايعٓؿس
ايسٝ٥ط ٞيف ته ٜٔٛايربْاَر سٝح ٜتشهِ يف اؿاي ١االْؿعاي ١ٝيًُػاٖد ٚؽًل يد ٜ٘االْطباع مٖ ٛرا
ايربْاَر  َٔٚثِ م ٛاحملت(٣ٛاملاد ٠ايعًُ )١ٝاملكدّ َٔ خالٍ  ٚ ،أند عً ٢نتاب ١األٖداف بؿٝاغ١
ضًٛنٚ ١ٝيف تطًطٌ َٓاضبٚ ،اضتدداَٗا يف تؿُ ِٝقا ١ُ٥األٚاَسٚ ،إعداد ايػاغ ،١ثِ اختٝاز يػ١
ايربف ١املٓاضبْٚ ١عاّ ايتأيٝـَ ،ع َساعا ٠اضتدداّ ايؿٛز ٚايسضَٛات ايتٛقٝشَ ١ٝع ايؿٛت

يتدع ِٝايٛسد .٠نُا تؤند دزاض(١قُد عط ١ٝمخٝظ )2000،اييت ٖدؾت إىل ٚقع َعاٜري يتؿُِٝ
ْعِ ايٛضا ٌ٥املتعدد /٠ايؿا٥كٚ ١إْتادٗا ،قُٔ ْتا٥ذٗا يف ايبٓد اـاف بتؿُ ِٝايػاغٚ ١طسم
ٚقع ايٓؿٛف ٚايؿٛز عًٗٝا ،قسٚز ٠إٔ تطتددّ ايٛضا ٌ٥املتعدد ٠املٓاضب ،١نعٓاؾس أضاض ١ٝيف
ْكٌ احملتٚ ،٣ٛبػهٌ ٚظٝؿَٚ ٞتهاٌَ َع ايٓؿٛفٚ ،سطب اؿاد ١ايتعً ١ُٝٝإيٗٝاْٚ .طتطٝع إٔ
ْك ٍٛإٕ مجٝع ايدزاضات اييت تٓاٚيت ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝأندت عً ٢قسٚز ٠االٖتُاّ بتؿُِٝ
ٚتٓعٚ ِٝسدات ايتعً ِٝبٛاضط ١ايهُبٛٝتس ٚاالٖتُاّ بايتؿُ ِٝايٛظٝؿ ٞيًٛسد ٠املعدٚ ،٠املٛقٛعات
ايؿسع ١ٝاييت ضٛف تػطٗٝا ايٛسد٠
نُا إٔ ايتؿُُٝات ايػري َتكٓ ١دعًت عدد َٔ االْتكادات تٛد٘ إىل ايتعًِ ٚايتعً ِٝبايٛضا٥ط
املتعدد َٔ ، ٠بني تًو االْتكادات ٖ ٛاْعصايٝتٗا األَس ايرٜ ٟتٓاقض  ٚاألٖداف االدتُاع ١ٝيًتعًِٝ
املدزضٚ ٞهل را قدّ ( ٖٛبس ) فُٛع َٔ ١األؾهاز يًُؿُِ ايتعً ُٞٝتتُجٌ يف عدداً َٔ ايٓكاط ٖٞٚ
االعتُاد املتبادٍ  ٚاملطؤٚي ٚ ١ٝايتؿاعٌ االجياب، ٞايتدزٜب أيتػازنٚ ٞتطٜٛس ايعٌُ اؾُاعٞ
ٚاضتُساز ٜت٘ ٖٚ .را َا ٜؤند عً ٢اُٖ ١ٝايتؿُٚ ِٝدٚز ٠يف ايعًُ ١ٝايتعً( . ١ُٝٝالًني ،داز)2004 . ٟ
أٌىاع الرباوج التعمًىًة :
أثبتت ايدزاضات  ٚاألعاخ إٔ بساَر ايتعً ِٝااليهرت ٚ ْٞٚايتعً ِٝعٔ بعد ميهٔ إٔ ته ٕٛهلُا ْؿظ
ؾعاي ١ٝايتعً ِٝايتكًٝدٚ ،ٟذيو عٓدَا ته ٕٛايٛضاٚ ٌ٥ايتكٓٝات املتبعَ ١ال ١ُ٥ملٛقٛع ايتعًِ ْؿط٘،
ٖرا باإلقاؾ ١إىل ايتؿاعٌ املباغس اير ٟحيدخ بني طايب ٚآخسٚ ،ايتػر ١ٜاملستد ٠بني املدزع ٚاملتعًِ

ٚب ١٦ٝايتعًِٚ .هلرا نإ يًتؿُ ِٝايتعً ُٞٝأُٖٝت٘ ايبايػ ١ألْ٘ ٜكُٔ ٚبػهٌ نبري يف تكدِٜ
قت ٣ٛتعًٜ ُٞٝطاعد عً ٢اضتُساز ١ٜاٖتُاّ ايطالب ٚإثاز ٠داؾعٝتِٗ ملٛاؾً ١ايتعًٚ ِٝعً ٢ايعهظ
َٔ ذيو ؾإ ايتؿُ ِٝايػري دٝد قد ٜتطبب بتطسب عدد نبري َٔ ايطالب ٚبايتايٜ ٞؤثس عً٢
كسدات تعًِ ايطالب  ( .ايطاٖس ٚ. )2006 ،ميهٔ تؿٓٝؿٗا ناآلت: ٞ
 - 1ايتؿُ ِٝاـطLinear Design ٢
َٔ أبطط أضايٝب تؿُ ِٝايرباَر ٚيهٓ٘ ًُٜصّ مجٝع املتعًُني بايطري يف ْؿظ اـطٛات ايتعً ١ُٝٝيف
ايربْاَر .ؾًهٜ ٞتعًِ ايطايب َؿًَٗٛا َعٓٝاً البد ي٘ َٔ املسٚز بهٌ اإلدسا٤ات اييت ٜكسزٖا ايربْاَر ٚيف
ْؿظ ايرتتٝب يًُعًَٛات ٚاألَجًٚ ١ايتدزٜبات.
ممٝصات ايتؿُ ِٝاـط:٢
ايكدز ٠عً ٢ايتشهِ ايتاّ يف مجٝع إدسا٤ات عًُ ١ٝايتعًِ .إٔ ايتدطٝط يتؿُٖ ِٝرا ايٓٛع َٔ
ايربْ اَر أقٌ تعكٝداً َٔ ايتؿُُٝات األخس( ٣ضٗٛي ١ايتدطٝط)َ .ؿٝد ٚؾعاٍ عٓدَا تهَ ٕٛطتٜٛات
ايطالب َتذاْط.١
عٛٝب ايتؿُ ِٝاـط:٢
 ال ٜتطِ باملس ١ْٚايهاؾ.١ٝ
 ال ٜٓاضب ايطالب ذ ٣ٚاملطتٜٛات املدتًؿ١
 ال ٜطتددّ إدسا٤ات اؽاذ ايكساز ٚاييت ميهٔ إٔ متجٌ إَهاْات َتكدَ ١يًربْاَر.
- 2ايتؿُ ِٝاملتؿسع( ايتؿسٜع:Branching Design ) ٢ٝ
تعد اختٝازات ايتؿسع يف ايربْاَر َٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تعتُد عًٗٝا قدز ٠ايربْاَر عً ٢تكد ِٜتعًِٝ
ؾسدٜٚ .٣كؿد بايتؿسع داخٌ ايربْاَر قدزت٘ عً ٢ايتكدّ يألَاّ أ ٚايسدٛع يًدًـ أ ٚايرٖاب إىل أٟ
ْكط ١يف ايربْاَر بٓا ً ٤عً ٢طًب املطتددّٚ .تطتددّ إدسا٤ات ايتؿسع داخٌ ايربْاَر عٓدَا ٜساد
ؽط ٢بعض ايتدزٜبات يًٛؾ ٍٛإىل االختباز ايبعد ٟأ ٚدزاضَٛ ١قٛع د ٕٚاملسٚز باملٛقٛعات
األخسٚ .٣ميهٔ تٛقٝح أْٛاع٘ ناآلت: ٞ
 -1ايتؿسع األَاَ. ٞ
 -2ايتؿسع اـًؿ.ٞ

 -3ايتؿسع ايعػٛا. ٞ٥
ٚاؾد ٍٚايتايٜٛ ٞقح أْٛاع٘ ناآلت: ٞ
ايتؿسع األَاَٞ
ٜٚكؿةةةد بةةة٘ االْتكةةةاٍ َةةةٔ َٛقةةةع َةةةا يف ايربْةةةاَر إىل
َٛقةةةةع آخةةةةسٖٚ ،ةةةةٜ ٛعتُةةةةد عًةةةة ٢زغبةةةة ١املةةةةتعًِ عًةةةة٢
َتطًبات ايدزاضٚ ١ي٘ ْٛعإ ُٖا :
 -1ايتؿسع األَاَ ٞاملعتُد عً ٢أدا ٤املتعًِ .
 -2ايتؿسع األَاَ ٞاملعتُد عً ٢اختٝازات املعًِ .

ايتؿسع اـًؿٞ
سٝةةةةح ميهةةةةٔ ايةةةةدازع
َةةةةةةةٔ االْتكةةةةةةةاٍ َةةةةةةةٔ
َٛقٛع َا يف ايربْاَر
إىل َٛقةةةٛع ضةةةابل يةةة٘
ٜٚطًةةل عًٝةة٘ االْتكةةاٍ
ايعهطٞ

ايتؿسع ايعػٛاٞ٥
ٚحيدخ عٓدَا ٜهة ٕٛايرتتٝةب أٚ
ايتطًطةةةٌ يف خطةةةٛات ايطةةةري يف
ايربْةةاَر غةةري َٗةةِ ٜطةةُح ألٟ
َٔ ايٓٛعني ايطةابكني باؿةدٚخ
د ٕٚاالعتُةةةةةةاد عًةةةةةة ٢تطًطةةةةةةٌ
َٓطك.ٞ

ممٝصات ايتؿُ ِٝاملتؿسع :
ٜ -1طُح ببٓا ٤بساَر تتُتع بايعدٜد َٔ االختٝازات.
ٜ -2طُح يهٌ طايب بايتعًِ سطب استٝادات٘.
 -3ايكدز ٠عًَٛ ٢ادٗ ١ايؿسٚم ايؿسد.١ٜ
عٛٝب ايتؿُ ِٝاملتؿسع :
 -1ال ٜتةةٝح ايؿسؾةة ١ملؿةةُِ ايربْةةاَر ايةةتشهِ ايهاَةةٌ يف ضةةري ايةةدزع ٚتكةةد ِٜمجٝةةع َةةا ٜسٜةةد تعًُٝةة٘
يًطايب إذ إٔ ذيو ٜعتُد عًْ ٢تا٥ر االختبازات ايكبًٚ ١ٝعً ٢اختٝازات ايطايب.
ٜ -2ه ٕٛيف بعض األسٝإ غري ؾعاٍ يف ايتعً ِٝايعالدٚ ٞال ميهٔ قُإ تأثري ٙعًَ ٢طةت ٣ٛؼؿةٌٝ
ايطايب.
دور املصىي التعمًىٌ :
ٜطًل عً ٢خبري تهٓٛيٛدٝا ايتعً ِٝاضِ "املؿُِ ايتعً ، ُٞٝأ" ٚاملطٛز ايرتبة، " ٟٛأ "ٚأخؿةا ٞ٥ايٛضةاٌ٥
ايتعًٜٚ " ١ُٝٝكع عً ٢عاتك٘ ؼدٜد أنجس ايٛضا ٌ٥ايتعًَ ١ُٝٝال ١َ٤يتشكٝل األٖداف ايرتبٖٛٚ ،١ٜٛ
ٜساعةة ٞاألضةةظ ايٓؿطةةٚ ١ٝاإلدزانٝةةَٚ ١بةةادا ايةةتعًِ ٚايتعًةة ِٝعٓةةد إدةةسا ٤ايتؿةةُٚ ،ِٝتصٜٚةةد املةةتعًِ
باـربات ايتعً ١ُٝٝاييت حيتاز إيٗٝا ٚإتاس ١اجملاٍ يتؿاعً٘ َع ايعًُ ١ٝايتعً ، ١ُٝٝؾكةالً عةٔ َساعةا٠
ايتٛاشٕ بني ايتعً ِٝبايعسض ٚتكد ِٜاملعًَٛات اؾاٖصٚ ،٠إخباز ايطالب بهةٌ َةا حيتةاد ٕٛإيٝة٘ٚ ،بةني
ايتعًِ بايبشح عٔ املعًَٛات.
ٜٚكةة ّٛخةةبري تهٓٛيٛدٝةةا ايتعًةة ِٝأ ٚاملؿةةُِ ايتعًُٝةة ٞبتكطةة ِٝاملةةاد ٠ايعًُٝةة ١أ ٚاحملتةة ٣ٛايعًُةة ٞاىل
َٛقٛعات أٚ ٚسدات ؾػريٚ ،٠ؼدٜد األضًٛب ايًػ ٟٛاملٓاضب يتكد ِٜاملاد ٠ايعًُٚ ١ٝعسقٗا (أضًٛب
ايتشاٚز َع ايطايب عٓد عسض املعًَٛات ٚتكدميٗا)ٚ ،تكد ِٜاألْػط ١اييت تؤد ٟاىل ايتؿاعٌ االجيابٞ
يًطايب َع ايٓعاّ ايتعًٚ ،ُٞٝؼدٜد ٚؾٝاغ ١األْػط ١اييت متهٔ املتعًِ َٔ ايتك ِٜٛايةرات ٞيتعًُة٘.
ٜٚتعةةا ٕٚخةةبري احملتةةَ ٣ٛةةع خةةبري تهٓٛيٛدٝةةا ايتعًةة ِٝيف أدا ٤املٗةةاّ املتعًكةة ١بتكطةة ِٝاحملتةةٚ ٣ٛؼدٜةةد
األْػطٚ ،١ؼدٜد األضًٛب املال ِ٥يًعسض.
املصىي التعمًىٌ و التغذية الزاجعة .
ٜٓعةةس املؿةةُِ ايتعًُٝةة ٞإىل ايتػرٜةة ١ايسادعةة ١عًةة ٢إْٗةةا ؾسؾةة ١يتعصٜةةص أ ٚتعُٝةةل أ ٚتٛقةةٝح ايةةتعًِ .
ٚنجريًا َا تأخر ايتػرٜة ١ايسادعة ١يف ب٦ٝةات ايٛضةا٥ط املتعةدد ٠ايتة ٛؾةٝؿ ١ٝؾةٝػ ١نػةـ األخطةاٚ ٤
تؿشٝشٗا ٚ .الٕ كسدات ايتعً ٚ ِٝايتعًِ يف ٖر ٙايب٦ٝات ٖ ٞكسدات قدد ٠ضةابكاً ؾُةٔ املؿكةٌ
إٔ تٛد٘ ايتػر ١ٜايسادع ١اـاؾ ١بأدا ٤املتعًِ م ٛاملدسدات املكؿٛد . ٠أَا يف ب٦ٝات ايٛضا٥ط املتعدد٠
ايتعاْٝٚةة ، ١ؾةةلٕ ايتػرٜةة ١ايسادعةة ١تتُٝةةص بأْٗةةا تؿاٚقةة ١ٝؾةةاملتعًُ ٕٛحيةةدد ٕٚاالػاٖةةات ٚحيةةددٕٚ
اختٝازاتِٗ ٚ .ميهٓٓا ايك ٍٛبأْ٘ نجريًا َا تٛؾس ايتػر ١ٜايسادعةٚ ١دٗةْ ١عةس إدزانٝة ١عًٝةا يًُةتعًِ ،
أ ٟاضتذاب ١ذن ١ٝألؾعاٍ املتعًِ ٚؼدٜد َكاؾد. ٙ

 َٔٚايٓكاط املُٗ ١يف ايتػر ١ٜايسادعٚ ١اييت جيب إٔ ٜٗتِ بٗا املؿُِ ايتعً ُٞٝبػهٌ خاف  ٖٞ ،إٔ
ايتػرٜةة ١ايسادعةة ١ميهةةٔ تكةةدميٗا عًةة٦ٖٝ ٢ةة ١ؾةةٛت أ ٚزضةة ّٛبٝاْٝةة ١أ ٚؾةةٛز َتشسنةةٚ ، ١يةةٝظ ؾكةةط
ْؿٛف ٚعً ٢ايسغِ َةٔ اْة٘ ال ٜٗةِ أْ ٟةٛع َةٔ َةصٜر ايؿةٛز تطةتددّ يف اغًةب اؿةاالت  ،إال اْة٘ َةٔ
املؿٝةةد اضةةتدداّ أْةةٛع َتعةةدد ٠يةةدعِ االٖتُةةاّ  .حماارور التصااىًي التعمًىااٌ و الىملااردة املتعاالدة العىمًااة
التعمًىًة :
بٓٝةةت ايدزاضةةات املدتًؿةة ١إٔ اإلْطةةإ ٜطةةتطٝع إٔ ٜتةةرنس  %20ممةةا ٜطةةُعٜ٘ٚ ،تةةرنس  % 40ممةةا ٜطةةُع٘
ٜٚسا ،ٙأَا إٕ مسع ٚزأٚ ٣عٌُ ؾإ ٖر ٙايٓطب ١تستؿع إىل سٛاي .%70 ٞبُٓٝا تصداد ٖر ٙايٓطب ١يف ساي١
تؿاعٌ اإلْطإ َع َا ٜتعًُ٘ َٔ خالٍ ٖر ٙايطسم .
َٚةةٔ أدةةٌ ؼطةةني ؾعايٝةة ١ايعًُٝةة ١ايتعًُٝٝةة ١ي تطةةٜٛس ايعدٜةةد َةةٔ األدٚات املدتًؿةة ١املطةةتددَ ١يف
إٜؿاٍ املعًَٛات يًُتعًُنيٖ .ر ٙاألدٚات تٓٛعت ٚتطٛزت عًَ ٢س ايعؿٛزٚ ،أِٖ ٖر ٙاألدٚات ٖ ٞتًو
األدٚات املطةةتددَ ١يف تكٓٝةةات عةةسض ايؿةةٛت ٚايؿةةٛزٚ ٠ايةةٓـ ٚاألؾةةالّ ٚايةةيت تعةةسف بايٛضةةا٥ط
املتعدد .٠نُا ٚأسدخ ٚدٛد اؿاضب ثٛزْٛ ٠ع ١ٝيف ايكدز ٠عً ٢ايتعاٌَ َةع ٖةر ٙايتكٓٝةاتٚ .ي إْتةاز
بساَر عدٜد ٠يتطٗ ٌٝايكدز ٠عً ٢اضتدداّ ٖر ٙايٛضةاٚ .ٌ٥تةصداد أُٖٝة ١اؿاضةب يف قةدز ٠عتةادَ( ٙةٔ
َعاؾات ٚذانسٚ ٠أقساف ؾًبٚ ١أقساف َدفٚ ١زقُ )١ٝعً ٢ؽصَٚ ٜٔعاؾٚ ١اضرتداع تكٓٝات
عسض ايؿٛت ٚايؿٛزٚ ٠ايٓـ ٚاألؾالّ بػهٌ ضسٜع ٚممتع األَس ايةرٜ ٟصٜةد َةٔ َتعة ١ايتعاَةٌ َةع
ٖر ٙايتكٓٝات .باإلقاؾ ١إىل املٝةصات ايةيت ؼتٜٗٛةا ٖةر ٙايتكٓٝةات نايطةسع ٚ ١األَةإ  ٚاـؿٛؾةٚ ١ٝ
قً ١ايتهًؿ ١ايٓطب ١ٝيًُطتددَني باإلقاؾ ١إىل املتع ١يف االضتدداّ.
ٚتطتددّ أدٚات ٚتكٓٝات تعدد ايٛضا٥ط يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبطسم ٚقاٚز كتًؿ ١ميهٔ تًدٝؿٗا
يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
 ايطةةةسد باضةةةتدداّ ٚتةةةري ٠خطٝةةة ١يعةةةسض ٚضةةةسد املعًَٛةةةات َجةةةٌ عةةةسض ايكؿةةةـ ٚايسٚاٜةةةاتايتازخي.١ٝ
 ايطسد باضتدداّ ايٛؾالت ايتػةعبٚ ١ٝبػةهٌ غةري خطةٚ ٞتطةتعٌُ ٖةر ٙايطسٜكة ١يف اإلْرتْةتٚيف بساَر املطاعد ٚ .٠ميهةٔ إدخةاٍ ٚؾةالت تػةعب ١ٝيأليعةاب ٚايؿةٛز ٚاألؾةالّ خةالٍ عًُٝة١
عسض املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 االضتهػاف املٛد٘ عٝح ٜتِ عسض املعًَٛات بٓا٤ا عً ٢اضتذابٚ ١زدٚد ؾعٌ ٚزغب ١املطتددّ.ٖر ٙايطسٜك ١ممتعٚ ١يهٔ ؼتةاز إىل دٗةد نةبري يف إْتادٗةا ٚتطبٝكٗةاٚ .طبعةا ميهةٔ إدخةاٍ
األيعاب ٚايؿٛز ٚاألؾالّ خالٍ عًُ ١ٝعسض املاد ٠ايتعً.١ُٝٝ
 االتؿاٍ َع اآلخس َٔ ٜٔخالٍ ايربٜد اإليهرتٚ ْٞٚايًٛسات اإليهرت.١ْٝٚٚميهٔ اضةتدداّ أدٚات ٚتكٓٝةات تعةدد ايٛضةا٥ط يف ايعًُٝة ١ايتعًُٝٝةٚ ١ذيةو بتطبٝةل ٖةر ٙاألدٚات
عً ٢مناذز ايٓعس ١ٜايتعًٚ .١ُٝٝباضةتدداّ ٖةر ٙاألدٚات يف ايُٓةٛذز املٛقةٛع ٞتعٗةس ٖٓةاى بعةض
املػانٌ ٚخاؾ ١إٔ ٖةرا ايُٓةٛذز ٜعتُةد عًة ٢طسٜكة ١عةسض املعسؾةٚ ١ايةيت عةادَ ٠ةا تةتِ َةٔ قبةٌ
َدزضٝني يد ِٜٗخرب ٙيف َٛقٛع َاٚ .عً ٘ٝؾلٕ ذيو ٜكًٌ َٔ قةدز ٠املةتعًِ عًة ٢ايةتشهِ بطسٜكة١
عسض املعًَٛاتٚ .بايسغِ َٔ إٔ ٖر ٙايطسٜك ١ميهٔ اضتدداَٗا يف تطٜٛس املٗازات األضاض ١ٝيةد٣
املتعًُني إال إْٗا تؿتكس إىل ايتُٝٝص بني ايكدزات ايؿسد ١ٜيًُتعًُني ٖٚرا ٜةؤد ٟإىل اْعةداّ ايكةدز٠
عً ٢ايتؿهري ٚتطٜٛس إَهاْاتِٗ املطتكبً ١ٝيًتعً .ِٝأَا يف ساي ١اضتدداّ ٖر ٙايطسا٥ل اؿدٜجة ١يف
ايُٓٛذز االضتدالي ،ٞؾةلٕ ؾعايٝةٖ ١ةر ٙاألدٚات تعٗةس بػةهٌ دًةٚ ،ٞميهةٔ بٓةا ٤ايكةدزات ايػدؿة١ٝ
ٚايؿسد ١ٜيًُتعًُني سطب قدزاتِٗ ٚاٖتُاَاتِٗ املعسؾٝةٚ .١ميهةٔ اضتهػةاف املعًَٛةات َةٔ خةالٍ
ايٛؾةالت ايتػةعب ١ٝيًُٛاقةٝع املدتًؿة ١املرتابطةَ ١ةع بعكةٗا بٓةا٤ا عًة ٢زغبة ١املةتعًِٚ .يهةٔ جيةةب
ٚقع ْكاط َسدع ١ٝؾعٌ املتعًِ قادزا عًَ ٢عسؾ ١أٜ ٜٔرٖب ٚأٜ ٜٔهة ٕٛيف نةٌ َسسًةٜٓ ١تكةٌ
إيٗٝا خالٍ عًُ ١ٝاالضتهػاف.

ٚتصداد أُٖ ١ٝتهٓٛيٛدٝا ايتعًٚ ِٝايٛضا٥ط املتعدد ٠يف تعصٜص أُٖ ١ٝايتٛاؾٌ بني املدزضني ٚايطًب١
ٚنةريو ايطًبةةَ ١ةةع بعكةةِٗ ايةةبعض األَةةس ايةةرٜ ٟصٜةد َةةٔ قةةدز ٠املةةتعًُني عًةة ٢ايعُةةٌ اؾُةةاعٞ
املٛد٘ َٔ قبٌ َػسؾني َتدؿؿنيٚ .ال ْٓطة ٢أُٖٝةٚ ١دةٛد اإلْرتْةت نُؿةدز َٗةِ يًُعًَٛةات
سٝح ميهٔ داُ٥ا ايسدٛع إىل املسادع ٚ
املؿادز املدتًؿ ١يًُعًَٛات اؿدٜج َٔ ١خالٍ ايكدز ٠عً ٢زبطٗا يف املٓتر ايتعً ُٞٝاؾدٜد .األَس
اير ٟجيعٌ سداث ٚ ١تٛؾس املعً ١َٛيد ٣املطتددَني أَسا يف غا ١ٜايطٗٛي١
ٚميهٔ تًدٝـ أُٖ ١ٝاضتدداّ ايٛضا٥ط املتعدد ٠يف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝبايٓكاط ايتاي:١ٝ
 تطةةةٗ ٌٝايعًُٝةةة ١ايتعًُٝٝة ةٚ ١عًُٝةةة ١عةةةسض املةةةاد ٠املطًٛبةةة ١باإلقةةةاؾ ١إىل شٜةةةادَ ٠عةةةدٍ
املاد ٠املعسٚق.١
ميهةةةةةٔ اضةةةةةتدداَٗا إلْتةةةةةاز املةةةةةٛاد ايتعًُٝٝةةةةة ١بُٓةةةةةاذز كتًؿةةةةة ١ممةةةةةا ٜجةةةةةس ٟايطةةةةةسم

املطتددَ ١يف عسض املاد ٠ايتعً ١ُٝٝاملطًٛب.١
ؼؿٝةةةص ايطًبةةة ١عًةةة ٢ايتؿاعةةةٌ بػةةةهٌ أنةةةرب َةةةع املةةةاد ٠ايتعًُٝٝةةةٚ ١عًةةة ٢إَهاْٝةةة ١ايعُةةةٌ

اؾُاع.ٞ
 تطةةةٌٗ عُةةةٌ املػةةةازٜع ايةةةيت ٜؿةةةعب عًُةةةٗا ٜةةةدٜٚا ٚذيةةةو باضةةةتدداّ طةةةسم احملانةةةا ٠يف
اؿاضب.
ميهةةةٔ عةةةسض ايكؿةةةـ ٚاألؾةةةالّ األَةةةس ايةةةرٜ ٟصٜةةةد َةةةٔ اضةةةتٝعاب ايطًبةةة ١يًُٛاقةةةٝع

املطسٚس.١
 إَهاْ ١ٝاضتدداّ اإلْرتْت بػهٌ ؾعاٍ َٔ خالٍ ايٛؾالت ايتػعب.١ٝ
يهٔ جيب ايترنس إٔ اضتدداّ تعدد ايٛضا٥ط بػهٌ عػٛا ٞ٥قد جيعٌ َٓٗا ٚضة ١ًٝإلقةاع ١ايٛقةت ٚ
اؾٗد د ٕٚاـسٚز بايؿا٥د ٠ايتعً ١ُٝٝاملسد .٠ٛنريو جيب اؿرز َٔ ٚدٛد ايٛؾالت ايتػعب ١ٝغةري
املتٛاؾك ٚ ١اييت قد تؤد ٟإىل قةٝاع ايطايةب يف ثٓاٜةا املٛاقةٝع املطسٚسةٚ ١غةري املُٗةٚ ١خاؾة ١يف ساية١
ٚدٛد ٚؾالت تػعب ١ٝإىل ايػبه ١ايعٓهبٛت. ١ٝ
العٍرصز األملرملًة لمىملردة املتعلدة املتستدلوة التصىًي التعمًىٌ:
تةةةتًدـ عٓاؾةةةس ايٛضةةةا٥ط املتعةةةدد ٠املطةةةتددَ ١يف ايتؿةةةُ ِٝايتعًُٝةةة ٞبعٓؿةةةسٖ ٜٔةةة : ٞايعٓاؾةةةس
ايربفٚ ١ٝايعٓاؾس املاد. ١ٜ
عٓاؾس بسفَ ١ٝجٌ:
 بساَر ايتأيٝـ اإلبداعَ ١ٝجٌ بساَر . Toolbook, Director
 بساَر ايسضِ ٚؼسٜس ايؿٛز.
 بساَر ايسض ّٛاملتشسن ٚ ١إْتاز  ٚؼسٜس األؾالّ.
 بساَر تطذٚ ٌٝؼسٜس األؾٛات.
 بساَر احملاناٚ ٠بساَر إْتاز ايبٝاْات.
 بعض يػات ايربف ١إٕ أَهٔ.
عٓاؾس َادَ ١ٜجٌ:
 دٗاش ساضب َتطٛز ٜطتددّ يف عًُ ١ٝاإلْتةاز يًةرباَر ايتعًُٝٝةٜ ١طةتددّ ْعةاّ تػةػٌٝ
سدٜح.
 أدٗص ٠ساضب مبٛاؾؿات سدٜج ١تطتددّ يف عًُ ١ٝعسض املٓتر يًطًب ٚ ١املطتددَني.

 ناَريات تؿٜٛس عادٚ ١ٜزقُ.١ٝ
َ اضشات ق.١ٝ٥ٛ
َ ػػالت أقساف َدفَٚ ١كػٛط ١قابً ١يًكساٚ ٠٤ايهتاب.١
َ عدات َٝٚهسؾْٛات ؾٛتٚ ١ٝغسف ؾٛت َعصٚي.١
 طابعات َٚعدات أخس.٣
ٚميهٔ يػدـ يدَ ٜ٘عسؾ ١دٝد ٠مبعدات ٚبسفٝات اؿاضب إتكإ ٖر ٙايعٓاؾس بػهٌ دٝد
ٚخالٍ ؾرت ٠شََٓ ١ٝعكٛي .١بُٓٝا حيتاز غدـ عاد ٟإىل ؾرتات شَٓ ١ٝط ١ًٜٛإلتكإ ٖةر ٙايعٓاؾةس
َع ايعًِ أْ٘ ميهٔ يًعدٜد َٔ األغداف ؾِٗ آي ١ٝعٌُ ٚنٝؿ ١ٝاضةتدداّ ٖةر ٙايعٓاؾةس َةٔ خةالٍ
املُازضةة ١يؿةةرتات شَٓٝةةَ ١عكٛيةةٚ .١تهُةةٔ املػةةهً ١يف ضةةسع ١تطةةٛز ٖةةر ٙايعٓاؾةةس باإلقةةاؾ ١إىل ظٗةةٛز
عٓاؾس ددٜدَٜٝٛ ٠ا مما ٜتٛدب عًَ ٢طتددَٗٝا َتابعٖ ١ر ٙايتطٛزات ايتهٓٛيٛد ١ٝبػهٌ َطتُس.
التصىًي التعمًىٌ و إٌترج املٍرِج برملتدلاً تعلد الىملردة:
(ميهٔ يًُطٛ٦يني ٚايرتبٜٛني عٔ إ ْتاز املٓةاٖر ايتعًُٝٝة ١اضةتدداّ ايٛضةا٥ط املتعةدد ٠يف عًُٝة ١إْتةاز
املٓاٖر ايتعًٚ ١ُٝٝذيةو إَةا يف َسسًة ١ايتةأيٝـ أ ٚيف َسسًةَ ١ةا بعةد االْتٗةاَ ٤ةٔ ايتةأيٝـ .ؾؿة ٞساية١
اختٝاز اضتدداّ ايطسٜك ١األٚىل ؾةإ ذيةو ًٜكة ٞعب٦ةا نةبريا عًة ٢عةاتل املػةسؾني ٚاملةؤيؿني ملٓٗةاز َةا.
ٚذيو مل ا ؼتاد٘ ٖر ٙايطسٜكةَ ١ةٔ تعةا ٕٚطٜٛةٌ األَةد بةني األؾةساد املطةؤٚيني عةٔ اضةتدداّ ٚتؿةُِٝ
ٚبسف ١ايٛضا٥ط ٚبني املؤيؿني ٚاملػسؾني ايرتبٜٛنيٚ .ذيو ٜتطًب دزد ١عايَ ١ٝةٔ ايتٓطةٝل ٚاإلداز٠
بني ايؿسٜكني .يهٔ مما ال غو ؾ ٘ٝأْ٘ عٓد تأيٝـ َاد ٠تعً ١ُٝٝباضتدداّ تعدد ايٛضا٥ط  ٚبايسغِ َٔ
ايٛقت ٚاؾٗد ايهبري ٜٔاملطتًٗهني يف ٖر ٙايطسٜك ١إال إٔ نؿا ٠٤املٓةتر ايٓٛعٝةَ ١ةٔ املُهةٔ إٔ تهةٕٛ
ممٝصٖٚ .٠ر ٙايطسٜكة ١بايتأنٝةد يٝطةت بةاألَس ايطةٌٗ ٚؼتةاز إىل ٚدةٛد خةربات تسبٜٛةٖٓ ١دضةٚ ١ٝ
إداز ١ٜعًَ ٢طتٚ ٣ٛاضةعٚ .تكةع َطةؤٚي ١ٝإْتةاز املٓةاٖر بٗةر ٙايطسٜكة ١عًة ٢املؤضطةات ٚايةٛشازات ذات
ايعالق.١
أَةةا يف سايةةٚ ١دةةٛد املةةاد ٠ايتعًُٝٝةةَ ١ؤيؿةةٚ ١دةةاٖصٚ ٠ال ٜٓكؿةةٗا ضةة ٣ٛإعةةادٖٝ ٠هًةةٚ ١تػةةه ٚ ٌٝإْتةةاز
باضةةتدداّ تعةةدد ايٛضةةا٥ط ؾلْٗةةا ؼتةةاز إىل دٗةةد أقةةٌٚ .تةةصداد نؿةةاٖ ٠٤ةةر ٙايطسٜكةة ١يف سايةةَ ١عسؾةة١
املؤيؿني ٚايرتبٜٛني اؿد األدْ ٢عٔ ايتكٓٝات اؿدٜج ١املطتددَ ١يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ .١ُٝٝتهُٔ أُٖ١ٝ
ٖر ٙايطسٜك ١يف تكًَ ٌٝطؤٚي ١ٝاألغداف املػازنني يف إْتةاز املٓةاٖر ايتعًُٝٝةَ ١ةع قةسٚزٚ ٠دةٛد
َػسؾني تسبٜٛني عً ٢األغداف املطؤٚيني عٔ اضةتدداّ ٚتؿةُٚ ِٝبسفة ١ايٛضةا٥ط املتعةددَٚ .٠ةٔ
ايٛاقح إٔ دٚز َٚطؤٚي ١ٝاملؤضطات ٚايٛشازات ذات ايعالق ١ته ٕٛاقةٌ َٓٗةا يف ايطسٜكة ١األٚىلٚ .ميهةٔ
إٔ ٜكتؿس دٚز ٖر ٙاملؤضطات عً ٢ايدعِ ٚاألغساف ايعاّ ٚٚقع األٖداف ٚايطٝاضات ٚايتك ِٝٝألٚي٦و
ايةةةرٜ ٜٔكَٛةةة ٕٛبعًُٝةةة ١إعةةةاد ٠تػةةةه ٌٝاملٓةةةاٖر ايتعًُٝٝةةةٜ ٚ .١هةةة ٕٛدٚز املػةةةازنني يف ٖةةةر ٙايطسٜكةةة١
َسنصا عً ٢عًُ ١ٝاإلْتاز باضتدداّ تعدد ايٛضا٥ط ؾكط.
ٚبػةةهٌ عةةاّ ؾةةإ عًُٝةة ١إْتةةاز املةةاد ٠ايتعًُٝٝةة ١باضةةتدداّ تعةةدد ايٛضةةا٥ط متةةس بعةةد ٠خطةةٛات ميهةةٔ
تًدٝؿٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 -1ايتدطٝط يعًُ ١ٝايتطٜٛسٚ ،تػٌُ ٖر ٙاملسسً:١
 ايتؿهري ٚايتشً ٌٝقبٌ عًُ ١ٝاإلْتاز.
 ايعٓاؾس األضاض ١ٝاييت جيب تطٜٛسٖا.
 ايؿ ١٦املطتٗدؾ ١اييت ضٛف تطتددّ املٓتر املطٛز.
 املعدات املطتددَ َٔ ١عتاد َادٚ ٟبسف.ٞ
 احملت َٔ ٣ٛؾٛز ْٚؿٛف ٚأؾالّ ٚؾٛت ٚزضَٛات َتشسنٚ ١غري َتشسن.١

ٚ ادٗ ١املٓتر ٚنٝؿ ١ٝتعاٌَ ايؿ ١٦املطتٗدؾَ ١ع املٓتر.
 املؿادز املتٛؾس ٠يعًُ ١ٝايتطٜٛس.
 -2ػُٝع ايعٓاؾس يًُٓتر ايٓٗا: ٞ٥
ٚتهةةٖ ٕٛةةر ٙايعًُٝةة ١ضةةًْٗٛ ١عةةا َةةا إذا ناْةةت عًُٝةة ١ايتدطةةٝط املطةةبك ١قةةد متةةت بػةةهٌ ْةةادحٚ .قةةد
ؼتاز ٖر ٙايعًُ ١ٝإلعاد ٠ايتدطٝط ٚايتؿهري يعدَ ٠سات.
َ -3سسً ١ايتؿُٚ ِٝاإلْتاز يًعٓاؾس ( ايتٓؿٝر اؿكٝك ٞيًُٓتر) ٚتػٌُ:
 تؿةةةُٚ ِٝادٗةةة ١ايعةةةسض مبةةةا ؼتٜٛةةة٘ َةةةٔ تؿةةةُٚ ِٝعٓاؾةةةس َسٝ٥ةةةٚ ١تةةةٛاشٕ يف عًُٝةةة١
ايرتنٝب ٚٚقع ٖٝهً ١ٝناًَ ١يًُٓتر.
 ايجبات عً ٢قٛاّ ٚاسد يف عسض ٚتؿُ ِٝايكٛاٚ ِ٥املعًَٛات.
ٚ قع احملت ٣ٛداخٌ اهلٝهً ١ٝاملؿُُٚ .١ؼتاز ٖةر ٙاـطة ٠ٛإىل اؾةٌ األععةِ َةٔ ايٛقةت
عًُةةا بةةإ ٚدةةٛد املعًَٛةةات ٚايؿةةٛز ٚايٓؿةةٛف املؤيؿةةَ ١طةةبكا ٜطةةاعد ٚبػةةهٌ نةةبري عًةة٢
تٓؿٝةةر ٖةةر ٙاـطةةٚ .٠ٛميهةةٔ االضةةتؿادٖٓ ٠ةةا َةةٔ َٓتذةةات ٚعٓاؾةةس ي تؿةةُُٗٝا َطةةبكا يف
َٓتذات َتػاب٘ ٚميهٔ ته ٜٔٛقاعد ٠بٝاْات يًعٓاؾس املطتددَ ١يتطاعد يف اضتدداَٗا يف
َٓتذات أخس ٣السكا.
 اض ةتدداّ ايةةرباَر ٚاألدٚات إلْػةةا ٤ايؿةةٛز ٚاؿسنةةات ٚاألؾةةالّ ٚايسضةةَٛات ايتٛقةةٝش١ٝ
ٚايٓؿٛف ايؿٛتٚ ١ٝزبطٗا بػهٌ ؾين َع باق ٞايعٓاؾس يتشكٝل اهلدف املسد َٔ ٛاملٓتر.
ًٜٚعب املػسؾ ٕٛايرتبٚ ٕٜٛٛاملؤيؿ ٕٛدٚزا ٖاَا يف َساقبَ ١ا ٜتِ تؿُٚ ُ٘ٝطسٜك ١عسقة٘
َٔ قبٌ ؾَٓٚ ٞٝربف ٞايٛضا٥ط املتعدد ٠يًتأند َٔ خدَ ١األٖداف ايتعً ١ُٝٝيًُٓتر.
 -4ؾشـ املٓتر ٚقبط٘.
ٚتتِ عًُ ١ٝايؿشـ يهٌ َٔ احملت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايٛظٝؿ ٞيًربْاَر يًتأنةد َةٔ خًةَ ٙٛةٔ األخطةا٤
ايؿٓ ١ٝأ ٚآ ١ٜأخطا ٤يف احملتة ٣ٛأ ٚطسٜكة ١ايعةسض  ٚتةتِ َساسةٌ ايؿشةـ ٚايتؿةشٝح عًة ٢املطةت٣ٛ
ايةةداخً ٞيًُٓةةتذني ٚاملػةةسؾني املػةةازنني يف عًُٝةة ١ايتؿةةُٚ ِٝايتٓؿٝةةرٚ .املطةةت ٣ٛاـةةازد ٞيةةبعض
ايؿ٦ةةات املطةةتٗدؾ ١الضةةتدداّ املٓةةتر أَ ٚػةةسؾني ٚؾةةٓني آخةةسٚ .ٜٔميهةةٔ عُةةٌ عةةسٚض ػسٜبٝةة ١عًةة٢
َساسٌ كتًؿَ ٚ ١طتددَني كتًؿني يًتأند َٔ ؼكٝل اهلداف املطًٛب.١
 -5عٌُ املٓتر ايٓٗا. ٞ٥
بعد ذيو ميهٔ عٌُ املٓتر ايٓٗا ٚ ٞ٥إخساد٘ بايػةهٌ املطًةٛب َجةٌ ٚقةع٘ عًة ٢قةسف َةدَر أ ٚعًة٢
اإلْرتْت أ ٚعً ٢ايػبه ١ايداخً ١ٝيًُدزض ١أ ٚاؾاَع.١
َٚةةٔ خةةالٍ اـطةةٛات ايطةةابك ١ميهةةٔ ؼدٜةةد املطةةؤٚيٝات ٚاملتطًبةةات يهةةٌ َةةٔ املػةةازنني يف عًُٝةة١
اإلْتةاز .سٝةةح ًٜعةةب األغةةداف املطةةؤٚيني عةةٔ تؿةةُٚ ِٝبسفةة ١تعةةدد ايٛضةةا٥ط دٚزا َُٗةةا يف َتابعةة١
ايتطةٛزات ايؿٓٝة ١يًةةرباَر ٚاملعةدات املطةةتددَٚ ١نٝؿٝة ١تػةةػًٗٝا ٚاضةتدداَٗا يتدةةدّ عًُٝة ١إخةةساز
املٓةتر يٝشكةةل املتطًبةات ايةةيت ي ٚقةعٗا يف عًُٝةة ١ايتدطةةٝط يتطةٜٛس املٓةةتر .أَةا املػةةسؾ ٕٛايرتبٜٛةةٕٛ
ؾعً ِٗٝايتأنةد َةٔ عةدّ ؾكةدا ٕ احملتة ٣ٛيألٖةداف ايتعًُٝٝة ١األضاضة ١ٝاملطًٛبة ١خةالٍ عًُٝة ١إعةاد٠
ٖٝهً ١املٓتر بػهً٘ اؾدٜد .أَا َطؤٚي ١ٝؾشـ املٓتر ؾتكع عً ٢عاتل ايطسؾني.
 َٔٚايٛاقح ٖٓا أْة٘ ميهةٔ يًُػةسؾني ايرتبةٜٛني ٚاملةؤيؿني إٔ ٜتعًُةٛا تكٓٝةات تعةدد ايٛضةا٥ط ٚايكٝةاّ
بعًُٝةة ١اإلْتةةاز بأْؿطةةِٗ .يهةةٔ ٚبةةايسغِ َةةٔ ايؿٛا٥ةةد ايةةيت ميهةةٔ إٔ لٓٗٝةةا َةةٔ ٖةةر ٙايطسٜكةة ١إال أْٗةةا
ؼتاز إىل ٚقت ٚدٗد نبري َٔ ٜٔاملػسؾني األَةس ايةر ٟقةد ٜؿكةدِٖ ايرتنٝةص يف َٗةاَِٗ ايسٝ٥طة١ٝ
يؿرت َٔ ٠ايةصَٔ قةد تطة ٍٛيعةد ٠ضةٓٛات .بُٓٝةا تطةتػسم عًُٝة ١تةدزٜب أغةداف ؾٓةٝني عًة ٢تكٓٝةات
تعدد ايٛضا٥ط ؾرتات أقٌ ْطبٝا ٚبهؿاْٛ ٠٤ع ١ٝأؾكٌٚ .ته ٕٛقدزٖ ٠ؤال ٤ايؿٓٝني عًَ ٢تابعة ١اؾدٜةد
يف تكٓٝةةات تعةةدد ايٛضةةا٥ط أضةةٌٗ  ٚأضةةسع َةةٔ قةةدز ٠املػةةسؾني ايرتبةةٜٛني ٚاملةةؤيؿني عًةة ٢ذيةةوٚ .ميهةةٔ
االضتؿاد َٔ ٠خربات ؾٓ ٞٝتعدد ايٛضا٥ط يف إْتاز َةٛاد َٓٚةاٖر تعًُٝٝة ١ملطةتٜٛات كتًؿة ١بايتعةإٚ

َةةع املػةةسؾ ني ايرتبةةٜٛني ٚاملةةؤيؿني يتًةةو املطةةتٜٛاتٚ .غايبةةا ال ميهةةٔ االضةةتؿادَ ٠ةةٔ خةةربات املػةةسؾني
ايرتبٜٛني ٚاملؤيؿني يف تعد ايٛضا٥ط يف إْتاز َٛاد َٓٚاٖر تعً ١ُٝٝملطتٜٛات غري اييت ٜعسؾْٗٛا).
وّررات و وتطمبرت تصىًي وتطىيز اللروس عَ بعل :
يكةد أدٚ ٣دةٛد ٚتطةٛز ايػةبه ١ايعٓهبٛتٝةٚ ١ايةةُتؿؿشات إىل دعةٌ اإلْرتْةت ايب٦ٝة ١األنجةس ضةٗٛي١
يالضتعُاٍ بايٓطةب ١يةةًُتعًُني ملةا تةٛؾس ٙغةبه ١ايٜٛةب َةٔ ؾةسف َةجري ٠يًتعًةٚ ِٝايةتعًِّ عةٔ بعةد،
ؾُٝهٔ اضتدداَٗا َٔ قبةٌ املةدزع عةٔ بعةد يتؿةُ ِٝايةدزٚع ،باإلقةاؾ ١إىل ذيةو ؾةلٕ غةبه ١ايٜٛةب
تك ّٛبسبط ايطايب بكا َٔ ١ُ٥قٛا ِ٥ايٓكاغات أ ٚقٛا ِ٥ايتٛشٜع .
يرا ؾلٕ ايكاُ٥ني عً ٢ايتدزٜظ عٔ بعد ٚايرَ ِٖ ٜٔطتعد ٕٚيتطةٜٛس ايتٛادةد عًة ٢ايػةبهًٜ ،١ةصَِٗ
شٜادَٗ ٠ازاتِٗ يف اآلت: ٞ
 يف ايبدا ١ٜعً ِٗٝاالعتُاد عً ٢بسْاَر ايٚٛزد أَ ٚةا ٜعةسف مبعةال ايٓؿةٛف Microsoft
ٚWordذيةو يف تؿةُ ِٝايةدزٚع ،يؿٗةِ تكٓٝةات ايتؿةُ ،ِٝثةِ ؾُٝةا بعةد االْتكةاٍ السكةا
الضتدداّ بساَر أنجس اسرتاؾ ١ٝى  ،FrontPage2000أ ٚغري.ٙ
 االضتؿاد َٔ ٠املعًَٛات اييت ي تطٜٛسٖةا َطةبكًا َةٔ أدةٌ إلةاش دزٚع ددٜةد ،٠ملعسؾةَ ١ةاذا
أْتر اآلخس ٕٚيف ذيو  َٔٚثِ ايعٌُ عً ٢ايتطٜٛس.
 ايعُةةٌ عًةةٚ ٢دةةٛد قاُ٥ةة ١احملتٜٛةةات ايسٝ٥طةة ١ٝايةةيت جيةةب إٔ تٓكةةٌ املتؿةةؿح إىل عةةدد َةةٔ
ايؿؿشات ايكؿريٚ ،٠غاؾ ١يف اؿاالت اييت تط ٍٛؾٗٝا املعًَٛات يف ؾؿشَ ١ا ،األَس ايرٟ

ٜتُهٔ ايطايب َع٘ َٔ االْتكاٍ إىل املعًَٛات احملدد ٠سطب سادت٘.
 عةةدّ اإلؾةةساط يف االضةةتعُاٍ غةةري ايكةةسٚز ٟيسضةةَٛات ايبٝاْٝةة ١ايهةةبري ٠اؿذةةِ أ ٚإقةةاؾ١
َكاطع َس( ١ٝ٥ؾٝد )ٜٛأ ٚؾٛت ١ٝغري َال ١ُ٥يًعةسض ،ؾايؿةؿشات ايةيت حيتةاز تٓصًٜةٗا إىل
ٚقت ط ٌٜٛتؤد ٟإىل ًٌَ ايطًب ، ١املتعًُني أ ٚاملتدزبني ٚقد تكطسِٖ يف بعض األسٝإ إىل
ايرتادع.
 اؿةسف عًةة ٢شٜةاد ٠أ ٚتػةٝري املعًَٛةةات سطةب اؿادةةَ ١ةع َساعةةا ٠أُٖٝة ١ايتٛقٝةةت ايةةصَين،
ٚايتأند بػهٌ دٚز َٔ ٟاضتُساز ١ٜاملٛقع َٚؿاتٝش٘ ايسٝ٥ط.١
 تكدَ ِٜعًَٛات االيهرتٚ ١ْٝٚبػهٌ ناٌَ عٔ ايدزع ،أٖداف َٚسادع٘  ٚنرا ايتدزٜبات أٚ
ايتُاز ٜٔايكسٚز.١ٜ
 قةسٚز ٠تةٛؾري قٓةٛات االتؿةةاٍ املٓاضةب ١املهتٛبة ،١أ ٚاملطةةُٛع ١أ ٚاملسٝ٥ة ١نايربٜةد إيهرتْٚةةٞ
ايعاد wimba ٚ )@( ٟالضةتعُاهلا يًتبًٝةؼ عةٔ ٚدةٛد َػةانٌ أ ٚايتةصٚد مبعًَٛةات سةٍٛ
ايةةدزٚعٜٚ ،طتشطةةةٔ ايعُةةةٌ عًةةة ٢تهةةة ٜٔٛفُٛعةةات ْكةةةاؽ يٝةةةتُهٔ املةةةتعًِ ٚاملتةةةدزب َةةةٔ
االتؿاٍ ببعكِٗ ايبعض يتبادٍ املعًَٛات عٓد اؿاد.١
َ طايبةة ١املةةتعًِ بايكٝةةاّ بٛادبةةات ٚٚظةةا٥ـ َٓصيٝةةٚ homework ١إزضةةاهلا إيهرت ْٝٚةاً،
ٚنريو بتكد ِٜسً ٍٛقؿري ٠يًتٛدٚ ٘ٝاملطاعد ٠عً ٢اؿٌ(Solution).
 ميهٔ نريو عسض ٚتػط ١ٝاملاد ٠نؿؿش ١عً ٢ايػبه ،١أ ٚنًُـ قابةٌ يًتٓصٜةٌ ٚبأغةهاٍ
كتًؿ.١

ٜ طتشطٔ ٚقع قا ١ُ٥إيهرت ١ْٝٚباملسادع املُهٓٚ ١املهًُ ١يًدزع ،باإلقاؾ ١إىل ذيةو ،تةٛؾري
ايةةسبط َةةع ؾةةؿشات أخةةس ٣تػطةةَ ٞعًَٛةةات عةةٔ املٛقةةٛعٚ ،نةةريو َةةع اؿًكةةات ايدزاضةة١ٝ
املػابٗ ١اييت قد ته ٕٛأٜكاً َتٛؾس ٠عً ٢ايةػبه ١أَ ٚع املهتبة ١اؾاَعٝة ،١نةٌ ٖةرا َةٔ غةأْ٘
َطاعد ٠ايطايب عً ٢ؾِٗ ٚإدزاى اؿًك ١ايدزاض.)١ٝ

تصىًي اللرس ملالدىة االتصره املزدٌ التفرعمٌ:
ٜعترب االتؿاٍ املسٚ ٞ٥ض ١ًٝؾعاي ١ميهٔ اضتدداَٗا يف عًُ ١ٝايتعً ِٝعٔ بعد ،سٝح ميهةٔ دَةر ٖةرٙ
ايٛضة ١ًٝيف بسْةاَر ايتعًة ِٝعةٔ بعةد إلتاسة ١إَهاْٝة ١االتؿةاٍ ايؿةٛتٚ ٞاملس٥ة ٞيف اػةاٖني بةني عةد٠
َٛاقع ،تطتددّ َععِ أْعُ ١االتؿاٍ املسًَ ٞ٥ؿات زقَُ ١ٝكةػٛطٚ ١ذيةو يبةح ايؿةٛز املتشسنة١
عًة ٢غةبه ١املعًَٛةات ،ؾعًُٝة ١قةػط ؾةٛز ايؿٝةد ٜٛتكًةٌ َةٔ سذةِ املعًَٛةات املسضةً ١عةرب خطةٛط
االتؿاٍ ٚذيو عٔ طسٜل إزضاٍ األدصا ٤املةتػريَ ٠ةٔ ايؿةٛزٚ ،٠بتكًٝةٌ اؿصَة ١ايالشَة ١يبةح ايؿةٛز،
ؾلٕ عًُ ١ٝقػط ؾٛز ايؿٝد ٜٛتكًٌ أٜكًا َٔ تهايٝـ اإلزضاٍ .

إٕ عًُ ١ٝاالتؿاٍ املس ٞ٥ايتؿاعً ١ٝنجريًا َا ٜتِ بجٗا عًة ٢خطةٛط ٖاتؿٝة ١كؿؿة ١يةريو)، (LS
ٖةر ٙاـطةٛط ذات ضةسعات عايٝةٚ ١ؾعاية ١دةدًا يف عًُٝة ١االتؿةاٍ املس٥ة ،ٞإال أْٗةا ذات نًؿة ١تةأدري
غةٗسَ ١ٜستؿعةةٚ ١ثابتة ١تعتُةةد عًةة ٢املطةاؾٚ ١يةةٝظ عًة ٢االضةةتدداّ ،يةةريو ميهةٔ هلةةر ٙاألْعُةة ١إٔ
تُطتددّ بؿعايٝة ١أؾكةٌ  ٚتهًؿة ١أقةٌ َةع اشدٜةاد االضةتدداَّٚ ،ةٔ املعًة ّٛأْة٘ ميهةٔ هلةر ٙاألْعُة ١إٔ
تعُةٌ مبعةدالت كتًؿةَ ١ةٔ املعًَٛةات ٚاضةتدداّ أدةصاَ ٤عٓٝةَ ١ةٔ ضةع ١اـطةٛط ،يتطةُح بةريو
بلزضاٍ عد ٠اتؿاالت َسَٛ َٔ ١ٝ٥قع إىل آخس يف ْؿظ ايًشعٚ ،١إللاح عًُ ١ٝاالتؿاٍ املس ٞ٥ؾلْة٘
البد َٔ تٛؾري أدٗص ٠أخس ٣تػٌُ أدٗص ٠عسض ايؿٝةدَ ،ٜٛةاٜهسٚؾ ،ٕٛايهةاَريا ٚاؿاضةٛبٚ ،غاغةات
ايعةسض ايتًؿصٜة ،ْٞٛباإلقةاؾ ١إىل اؿادة ١يعةد ٠أغةهاٍ َةٔ ايتكٓٝةات ايةيت ميهةٔ دفٗةا َةع عًُٝة١

االتؿاٍ املس.ٞ٥
عٓد تؿُ ِٝايدزع يٝتِ ْكً٘ عةرب ْعةاّ االتؿةاٍ املس٥ةٜ ،ٞتٛدةب عًة ٢املةدزع ايرتنٝةص عًة ٢مجٝةع
ايطةالب ٚيةٝظ عًة ٢ايطةالب املتٛادةد ٜٔيف ْؿةظ املهةإ ،ؾٝذةب إٔ تهة ٕٛايةدزٚع املتؿاعًةَ ١تٓٛعة،١
ٚيػسض إقةاؾ ١ايتٓةٛع يًةدزع ،نكاعةد ٠تسبٜٛةٜ ١تٛدةب عًة ٢املةدزع تػةٝري طسٜكة ١ايتةدزٜظ َةٔ
سني آلخس ،نتػٝري األضًٛب َٔ اإليكا ،٤إىل طسح األضٚ ١ً٦إداباتٗا ،ؾطسح األضة ١ً٦ستُة ٞيًتأنةد
َة ٔ اْتبةاٚ ٙاضةتٝعاب ايطًبة ١يًةدزع يف املٛاقةع املدتًؿةٚ ،١قةد ٜهةَ ٕٛةٔ املؿٝةد أٜكةًا اضتكةاؾ ١بعةض
احملاقس ،ٜٔيف ٚاسد أ ٚأنجس َٔ املٛاقعٖٚ ،را ضٛف ٜػذع َػازن ١ايطًب ١عٔ بعد.
التقًٍرت املتستدلوة تصىًي اللروس عَ بعل :
(اهلةدف َةٔ ايتؿةُ ِٝايةدزٚعٖ ،ةَ ٛطةاعد ٠املةدزع عًة ٢نٝؿٝة ١إْػةا ٤ايةدزٚع ايسقُٝة ،١بػةسض
ايٓػةةس ايٛاضةةعٚ ،تطةةٗ ٌٝعًُٝةة ١اؿمُةةٌ الضةةتعُاهلا عةةٔ بعةةدٜ ٚ ،تطًةةب ايتؿةةَُ ِٝعسؾةة ١بايتٓطةةٝل
ٚايتٓعٚ ِٝاإلدزاز  ٚقٛاعد ايربْاَر املطتددّ يف ايعًُ.١ٝ
 -1يػ ١ايٓـ ايؿا٥ل :
تتطًب يػ ١ايٓـ ايؿا٥ل ،اضتدداّ بسْاَر َعال ايٓؿٛف  MS-Wordأ ٚاضتدداّ بسْاَر َٛيةد
يؿةؿشات  HTMLنةة  MS- FrontPageأٜٚ ، Composer Netscapeٚطتشطةٔ إذا نةإ

ايدزع كؿةـ يًٓػةس عًة ٢اـةط ) (En ligneإٔ ٜهةَ ٕٛهةَ ٕٛةٔ ؾةؿش ١زٝ٥طةٚ ،١ٝؾةؿشات
ثاَْ ١ٜٛستبط ١بايؿؿش ١ايسٝ٥ط ١ٝعٔ طسٜةل ايةسبط ايتػةعٚ ،،عًة ٢املؿةُِ إٔ ٜٓتبة٘ إىل إَهاْٝة١
ايعٛد ٠يًؿؿش ١ايسٝ٥ط ١ٝيف أَ ٟطت َٔ ٣ٛاملطتٜٛات،

ٖٓٚاى تٓب ٘ٝآخس ٖ ٛسؿغ املًةـ ؼةت أضةِ حيُةٌ االَتةداد  htmأ html ٚسطةب طبٝعة ١اؿاضةب
املٛشعٜٚ ،طتشطٔ إٔ ته ٕٛتطُ ١ٝاملًـ باألسسف ايؿػري (minuscules) ٠دَٚا.

 -2ايٓطل : Pdf
ٜعتةةرب ايٓطةةل ) Pdf (Portable Document Formatاملعٝةةاز ايعةةامل ٞايػةةٗس املطةةتددّ
يف ْػةةس ايٛثةةا٥ل إيهرتْٝٚةةا ايٝةةة ،ّٛؾٗةةٜ ٛطةةُح بتكةةُني ايؿةةٛز ٚاألغةةةهاٍ ايبٝاْٝةةٚ ١قبةة ٍٛايةةةسبط
ايتػةةع ،،ؾٗةةة ٛحيةةةاؾغ عًةةة ٢ايػةةةهٌ ايعةةةاّ يًًُةةةـ األؾةةةًٚ ،ٞميهةةةٔ اضةةةتدداَ٘ يف أٜةةةَٓ ١ؿةةة١
)(plate-formeأْ ٚعةةةاّ ٜٚ ،تُٝةةةص بةةةإٔ ًَؿاتةةة٘ َكةةةػٛطٚ ١قابًةةة ١يًُػةةةازن ١يف ايػةةةبه،١
َةةع إَهاْٝةةَٓ ١ةةع ايطبةةع أ ٚايٓطةةو املباغةةسٚ ،ميهةةٔ اضةةتدداّ نًُةة ١عبةةٛز يؿةةتح املًةةـ ; ايربْةةاَر

املطةةتددّ يًتشٜٛةةٌ إىل ايٓطةةل احملُةةٜ Pdf ٍٛةةدع ٢بةةة ٚ : Adobe Acrobatبسْةةاَر

ايكةةسا ٠٤اجملةةاْٜ ٞةةدع ٢بةةة : Acrobat

 Readerميهةةٔ تٓصًٜةة٘ َةةٔ اإلْرتْةةتٖٓٚ ،ةةاى طةةسم

أخس ٣ضًٗ ١يتش ٌٜٛايٓؿٛف نربْاَر PDFMAIL.
 -3ايٓطل )PS : (PostScript
ٖرا ايٓطل أقٌ اضتدداَا َٔ ضابك ،١إال أْ٘ غا٥ع االضةتدداّ يف ْػةس املكةاالت خؿٛؾةا َٓٗةا ايعًُٝة،١
ٜٚتُٝص ٖ ٛأٜكا بؿػس محٌ ًَؿات٘ املكػٛطٚ ،١ايربْاَر املدؿـ يًكساٜ GSview ٖٛ ٠٤طتددّ
ؼت ايٓعاّ  MS- Windowsأ ٚايٓعاّٚ ، OS/2اؿؿ ٍٛعً ٢املًؿات بايٓطةل  PSضةٌٗ ٚذيةو
باضتدداّ ايطابعةات ايًٝصزٜةٚ (imprimantes laser PostScript) ١ايطبةع تهة ٕٛكسداتة٘ يف

ًَـ ذْ ٚطةل ٚ ; PostScriptميهةٔ تٛيٝةد ًَؿةات بايٓطةل  Pdfباضةتدداّ ايربْةاَر، GISview
ٚذيو بطبع املدسدات يف ًَـ ،بػسط اختٝاز ايؿٝػpdfwrite.١

منرذج التصىًي التعمًىٌ عرب االٌرتٌت .
تٛدةةد نةةجري َةةٔ ايُٓةةاذز ايةةيت تٓاٚيةةت تؿةةُ ِٝاملةةٛاد ٚايةةرباَر ايتعًُٝٝةة ١نُةةا ضةةريد السكةةاًٚ ،يهٓٗةةا
اختًؿت تبعاً ملطةتٜٛاتٗا َةٔ سٝةح ايػةُٚ ٍٛايعُةل  ،أ ٚيطبٝعة ١األٖةداف ْٚةٛاتر ايةتعًِ املطةتٗدؾ ، ١أٚ
ملطت ٣ٛإتكإ تعًُٗا ،ؾُٓٗا ايبطٝط عًَ ٢طت ٣ٛايٛسدات ايتعً ١ُٝٝأ ٚايدزٚعَٗٓٚ ،ةا املسنةب عًة٢
َطةةةت ٣ٛاملكةةةسزات ايدزاضةةةٚ ، ١ٝال ٜؿةةةًح اختٝةةةاز منةةةٛذز ٚاسةةةد ؾُٝةةةع املساسةةةٌ ايتعًُٝٝةةةٚ ١املٛاقةةةـ
ايتدزٜطةٚ ، ١ٝيهةٔ ٜةتِ املؿاقةةً ١ؾُٝةا بٗٓٝةا يف قةة ٤ٛطبٝعةَ ١ةدخالت ايٓعةاّ َٚةةا ٜسدة ٛؼكٝكة٘ َةةٔ

أٖداف.
يُٓاذز ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝأُٖٝتٗا ايبايػٚ ١ذيو ألْٗا تكُٔ ٚبػهٌ نبري اضتُساز ١ٜاٖتُاّ ايطالب
ٚإثةةاز ٠داؾعٝةةتِٗ ملٛاؾةةً ١ايتعًةةٚ ِٝعًةة ٢ايعهةةظ َةةٔ ذيةةو متاَةةا ؾةةإ ايتؿةةُ ِٝايػةةري دٝةةد قةةد ٜتطةةبب
بتطسب عدد نبري َٔ ايطالب ٚبايتايٜ ٞؤثس عً ٢كسدات تعًِ ايطالب .
ٚبدزاض  ١ايُٓاذز املدتًؿ ١يًتؿُ ِٝايتعً ُٞٝلد إٔ ٖر ٙايعًُ ١ٝتتِ يف ق ٤ٛفُٛعةَ ١ةٔ املساسةٌ
ٚاييت ٖ ٞمبجاب ١خطٛات إدسا ١ٝ٥زٝ٥طٚ ١قددٜ ٠ك ّٛبٗا املؿُِ ايتعًُٝةٚ ،ٞقةد تتكةُٔ فُٛعة١

َٔ ايعًُٝات ايؿسعٚ .١ٝإٕ اختًؿت مناذز ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝؾ ٢غهًٗا ،إال أْٗا تتؿةل يف دٖٛسٖةا َةٔ
سٝح إتباعٗا خطٛات إدسا ١ٝ٥قدد٠
تتُجةةٌ يف عًُٝةةات ايتشًٝةةٌٚ ،ايتؿةةُٚ ِٝاإلْتةةاز ،ثةةِ ايتطبٝةةل ؾاالضةةتدداّ ٚايتكةةٚ .ِٜٛيف ٖةةرا ايػةةإٔ
ٜس " ٣زٚؾٝين " إٔ َساعاَ ٠بادا ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝيف املكسزات عرب االْرتْت ميهٔ إٔ ٜطاعد يف إْتاز
ْٛع ١ٝددٜد َٔ ٠املكسزات  .نُا ٜس " ٣ؾايٓٝيت " إٔ اؾ ٌٝاأل ٍٚيُٓاذز ايتؿُ ِٝايتعً ُٞٝتهةَ ٕٛةٔ
مخظ َساسٌ عاَٚ ١أضاضٚ ١ٝاْ٘ ال ٜهاد خيً ٛمنٛذز تؿُ ِٝتعً َٔ ُٞٝتًو املساسٌ : ٖٞٚ ،

التخمًن  ،التصىًي  ،التطىيز  ،التطبًق  ،التقىيي
ٚؾُٝا  ًٜٞعسض يبعض مناذز ايتؿُ ِٝايتعًٚ ُٞٝاييت اضتددَت يتؿُ ِٝبساَر أَ ٚكسزات عرب
االْرتْت :
- 1الٍىىذج العرً لتصىًي التعمًي ( :(ADDIE
ٜتهةة ٕٛايُٓةةٛذز ايعةةاّ يتؿةةُ ِٝايتعًةةَ ADDIE Model ِٝةةٔ مخةةظ َساسةةٌ زٝ٥طةةٖٚ ،١ةةٞ
ناآلت: ٞ
 ايتشًAnalysis ٌٝ
 ايتؿُDesign ِٝ
 ايتطٜٛس Development
 ايتٓؿٝر Implementation
 ايتكEvaluation ِٜٛ
أوال  :التخمًن : Analysis

ثرًٌرً  :التصىًي : Design

ثرلجرً  :التطىيز : Development

رابعرً  :التٍفًذ Implementation :

خروتسرً  :التقىيي Evaluation

الٍىىذج العرً لتصىًي التعمًي ( :(ADDIE

 - 1منىذج " روفًين " :
سدد " زٚؾٝين " عد ٠عٓاؾس اعتربٖا َه ١ْٛيعًُ ١ٝايتؿُ ِٝايتعً ٖٞٚ ُٞٝنُا : ًٜٞ
 اؾُٗٛز املطتٗدف  :جيب إٔ ٜساع ٞاملٛقع سادات َطتددَ ٚ ، ٘ٝتٛقعاتِٗ َٔ املعًَٛات اييت
ٜدزضْٗٛا ٜ ٚبشج ٕٛعٓٗا .
 األٖداف  :جيب إٔ تؿاؽ بٛقٛح .
 ؾةةؿش ١ايبداٜةة ٚ ١احملتٜٛةةات  :جيةةب إٔ ٜتكةةُٔ املٛقةةع ايتعًُٝةة ٞؾةةؿش ١بداٜةة ١ايعُةةٌ ٚايةةيت
ٜتؿسع َٓٗا ؾؿشات احملتٚ ، ٣ٛتتكُٔ تًو ايؿؿشات دد ٍٚاحملت. ٣ٛ
 بٓ ١ٝتؿؿح املٛقع  :جيب إٔ ٜه ٕٛايتٓكٌ َٔ ؾؿش ١بداٜة ١ايعُةٌ إىل ؾةؿشات احملتة ٣ٛغةري
خطةةٚ ، ٞتٛدةةد أزبعةة ١أْعُةة ١يًةةسبط بةةني ؾةةؿشات ايٜٛةةب املهْٛةة ١يًُٛقةةع ايتعًُٝةةٖٚ ، ٞةة: ٞ
املٛقع أيتتابع ، ٞاملٛقع ايػبه ، ٞاملٛقع اهلسَ ، ٞايٛقع ايعٓهبٛت. ٞ
 تؿةةُ ِٝايؿةةؿشات ٜٓ :بػةة ٞإٔ تتبةةع ؾةةؿشات املٛقةةع َبةةادا ايتؿةةُ ِٝايتايٝةة ١نايبطةةاطٚ ١
ايٛقةةٛح  ،ايتٓاضةةل يف األيةةٛإ  ،اضةةتدداّ أيةةٛإ ؾاؼةة ١يف اـًؿٝةةَ ، ١ةةع احملاؾعةة ١عًةة ٢طةةٍٛ
ايؿؿشات يطٗٛي ١ايتشُ. ٌٝ
 ايٓـ  ٚايسض ّٛاـطٜ : ١ٝعتُد ٚقٛح املعًَٛات  ٚقسا٤تٗا عًة ٢دزدة ١ايتُةاٜص ايبؿةس ٟبةني
سذِ اـط ٚنتٌ ايٓـ  ٚايعٓاٚ ، ٜٔٚاملطاس ١ايبٝكا ٤احملٝط. ١
 اختٝاز بسْاَر تأيٝـ ايٜٛب  :تػٌُ بساَر تأيٝـ ايٜٛب عً ٢ممٝةصات دٝةد ٠ال تتطًةب َٗةاز٠
يف ايربفٚ ، ١جيب اختٝاز ايربْاَر األنجس َٓاضبٚ ١قدز ٠عًَ ٢طةاعد ٠املؿةُِ يف ؼكٝةل
أٖداؾ٘  َٔٚ ،تًو ايرباَر :
Front page 2000 , home page
 - 2منىذج " ريرُ " وآخزوُ :
ٜكرتح " زٜإ " منٛذدًا يتؿَُ ِٝكسز عرب االْرتْت ٜتهةَ ٕٛةٔ تطةعَ ١ساسةٌ أضاضةٜٓٚ ، ١ٝةدزز ؼةت
نٌ َسسً ١عدد َٔ اـطٛات ايؿسعٚ . ١ٝؾُٝا  ًٜٞبٝإ تًو اـطٛات :
َ سسً ١ؼً ٌٝاالستٝادات ٚ :تتكُٔ ٖةر ٙاملسسًة ١ؼًٝةٌ خؿةا٥ـ املةتعًُني ٚب٦ٝة ١ايةتعًِ
ٚأٖداف املكسز .
َ سسًةة ١ؼدٜةةد كسدةةات ايةةتعًِ ٚ :جيةةب إٔ تتٓةةٛع تًةةو املدسدةةات يتػةةٌُ اؾاْةةب املعةةسيف ٚ
اؾاْب املٗازٚ ٟاؾاْب ايٛدداْ. ٞ
َ سسً ١ؼدٜةد احملتة : ٣ٛسٝةح جيةب ؼدٜةد قتة ٣ٛاملكةسز مبةا ٜعهةظ أٖداؾة٘ َ ،ةع َساعةا٠
تؿُ ِٝخسا٥ط يًُؿاٖ ِٝيف ساي ١املٛقٛعات اييت تٗدف إىل تَُٓٗ ١ٝةازات  ٚادا٤ات ؾٝؿكةٌ
َا ٜطُ ٢بتشً ٌٝاملُٗ. ١







َسسًةةة ١ؼدٜةةةد اضةةةرتاتٝذٝات ايةةةتعًِ ٜٚ :ةةةتِ يف ٖةةةر ٙاملسسًةةة ١ؼدٜةةةد خطةةةٛات ايتةةةدزٜظ ٚ
األضةةًٛب أيتتبعةة ٞإللةةاش خطةة ١ايدزاضةةَ ٚ ١ةةا تتكةةُٓ٘ َةةٔ أْػةةط ٚ ١اضةةتدداّ يًٛضةةا٥ط ٚ
ايتك ِٜٛايبٓاٞ٥
َسسًةةة ١ؼدٜةةةد أضةةةايٝب َطةةةاعد ٠ايطايةةةب ٚ :تتشةةةدد تًةةةو األضةةةايٝب يف إزغةةةادات ايدزاضةةة، ١
ٚايتٛاؾٌ بني ايطالب  ٚاملعًِ ٚ ،ايتؿاعٌ َع املكسز .
َسسً ١ؼدٜد إدسا٤ات ايتكٚ : ِٝٝتتكُٔ تكَ ِٝٝا  : ًٜٞاملٗاّ  ،ايتٛؾ ، ٌٝايتشً ، ٌٝايتػر١ٜ
ايسادع. ١
َسسً ١اإلْتاز ٚ :تػٌُ إْتاز  ،املٛاد  ٚأضايٝب املطاعدٚ ٠تٓؿٝر اـط. ١
َسسً ١ايتطبٝةل ٚ :تػةٌُ تؿعٝةٌ املطةاعد ٚ ٠اإلداز ٚ ٠ايؿةٝاَْ . ١سسًة ١ايتكةٚ : ِٜٛتتكةُٔ ،
ايتك ِٜٛايٓٗا ٚ ٞ٥اضتذابات أعكا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاضتذابات ايطالب  ٚايدعاٚ ١ٜايٓػس .

 - 3منىذج " جىلًف " وآخزوُ :
ٜكرتح " دٛيٝـ " منٛذدًا يتؿَُٛ ِٝاد ايتعً ِٝعةرب االْ رتْةت ٜتهةَ ٕٛةٔ ياْٝة ١عػةس ٠خطة ، ٠ٛتةدٚز
س ٍٛأزبعَ ١ساسٌ زٝ٥ط : ٖٞ ، ١ٝػُٝع املعًَٛات  ،تطٜٛس َٛاد ايتعًِ ٚ ،إْتادٗةا ٚ ،تكٛميٗةا ٚ ،ؾُٝةا
 ًٜٞبٝإ تًو املساسٌ :





َسسً ١ػُٝع املعًَٛات ٚ :تػٌُ تًو املسسً ١ضت ١خطٛات ٖ : ٞإعداد ٚثٝكة ١املعًَٛةات عةرب
االْرتْت  ،ؼدٜد خؿا٥ـ املتعًِ  ،ؼدٜد َٛقٛعات ايتعًِ تؿؿًٝٝاً  ،ؾٝاغ ١أٖداف ايتعًِ
 ،ؼدٜد إزغادات ايتك ٚ ِٜٛؼدٜد أضًٛب ايعسض .
َسسً ١تطٜٛس َٛاد ايتعًِ ٚ :تػةٌُ ثةالخ خطةٛات ٖٚة : ٞؼدٜةد االضةرتاتٝذٝات ايتعًُٝٝة، ١
ؼدٜد أضًٛب ايتؿُ ، ِٝؼدٜد َعاٜري تؿَُٛ ِٝاد ايتعًِ .
َسسً ١إْتاز َٛاد ايتعًِ ٚ :تػةٌُ مخةظ خطةٛات ٖٚة : ٞاختٝةاز َؿةادز ايةتعًِ َ ٚسادعتٗةا ،
إْتاز ٚادٗ ١املطتددّ ايسضٚ ١َٝٛقٛايب ايػاغ ٚ ١إْتاز اـسا٥ط االْطٝاب ٚ ١ٝإْتةاز ايًٛسة١
ايكؿؿٚ ١ٝؼَُٛ ٌٝاد ايتعًِ عرب االْرتْت .
َسسًةةة ١تكةةةَ ِٜٛةةةٛاد ايةةةتعًِ ٚ :تػةةةٌُ أزبعةةة ١خطةةةٛات ٖٚةةة : ٞإداز ٠ايتكةةة ِٜٛايبٓةةةا ٚ ٞ٥إداز٠
املتعًُني َ :ةٔ خةالٍ إداز ٠أسةداخ ايةتعًِ ٚؼدٜةد َتطًبةات املةتعًُني َٚطةاعدتِٗ يتشكٝةل
أٖداف ايتعًِ ثِ ايتعًٝل عً ٢أعُاهلِ ٚإداز ٠ايتذسٜب املٝداْ. ٞ

 - 4منىذج عبل اهلل املىملى و أمحل املبررك :
طٛز عبدا هلل املٛض ٚ ٢أمحد املبازى منٛذدًا يتؿُ ِٝاملكسزات عرب االْرتْت ٚؾل أضًٛب ايٓعِ ٜٚتهٕٛ
َٔ مخظ َساسٌ زٝ٥ط ، ١ٝؼت ٟٛنٌ َسسًَٗٓ ١ا عً ٢عدد َٔ اـطٛات ايؿسع ٖٞ ١ٝعً ٢ايٓشةٛ
ايتاي: ٞ
َ -1سسً ١ايتشً: ٌٝ
ٜٚعين ايٛؾـ ايدقٝل يعٓاؾس ايٓعاّ املهة ٕٛية٘ ٚ ،ممٝةصات نةٌ عٓؿةس عًة ٢سةدٚ ، ٙؼدٜةد
دٚزٚ ، ٙتػٌُ عًُ ١ٝايتدطٝط ؼً ٌٝايعٓاؾس ايتاي: ١ٝ
 ؼً ٌٝاالستٝاز ٜٚ :ػٌُ عً ٢ؼً ٌٝايٛقع ايسأٖ ٚ ،ايٛقع املسغٛب ثِ تكدٜس االستٝاز .
 ؼً ٌٝاألٖداف ٚ :يف ٖر ٙاـطٜ ٠ٛتِ ؼدٜد أٖداف املٛقع اير ٟضٓٝػأ .
 ؼً ٌٝاملاد ٠ايعًُٚ : ١ٝتػٌُ ؼدٜد قت ٣ٛاملاد ٠ايعًُٚ ١ٝؼً ٌٝاملٗاّ اييت ضةٛف تٓذةص
َٔ قبٌ املتعًُني َٔ خالٍ دزاضتِٗ يًُاد ٠ايعًُ. ١ٝ

 ؼًٝةةةٌ خؿةةةا٥ـ املةةةتعًُني ٜٚ :ػةةةٌُ ذيةةةو ؼدٜةةةد اـؿةةةا٥ـ ايعًُٝةةة ٚ ١اؾطةةةدٚ ١ٜ
االدتُاع ٚ ١ٝايٓؿط١ٝ
 ؼًٝةةةٌ ايب٦ٝةةة ١ايتعًُٝٝةةة ٚ ١ايتدزٜبٝةةةٚ : ١تػةةةٌُ ؼًٝةةةٌ املٝصاْٝةةة ٚ ١ايكاعةةةات ايدزاضةةةٚ ١ٝ
األدٗص. ٠

َ -2سسً ١اإلعداد :
ٜٚعين ٚقع اإلضرتاتٝذ ١ٝايالشَ ١يًتٓؿٝةر ٚ ٚ ،اختٝةاز املؿةادز ايعًُٝة ٚ ١ايتعًُٝٝةٚ ، ١إْتةاز
ايعٓاؾس  ٚاإلَهاْات املطاْد ٚ ٠تَٗ ١٦ٝهإ االضتدداّ ٚتتِ تًو املسسًٚ ١ؾكا ملا : ًٜٞ
 إعداد أضًٛب ايتدزٜظ :
ٚؾٝةة٘ ٜةةتِ أضةةًٛب ايتةةدزٜظ ٜ ٚػةةٌُ ايةةتعًِ ايةةرات ٚ ٞاملػةةازن ١يف املٓاقػةةات ٚنتابةة١
ايتكازٜس ٚسٌ ايتدزٜبات  ٚاملٗاّ  ٚإدسا ٤ايبشٛخ ٚتٓؿٝر املػازٜع  ٚاضتدداّ املسادع .
 إعداد ايٛضا ٌ٥ايتعً: ١ُٝٝ
ٚتٗدف إىل إعداد ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاييت تطتددّ يف املكسز عةرب االْرتْةت ٚتػةٌُ تةٛؾري
أدٚات يٓػس قت ٣ٛاملادٚ ٚ ٠أدٚات املعًِ  ٚاملتعًِ اييت متهِٓٗ َٔ إدةسا ٤سةٛاز ْ ٚكاغةات
ٚتٛؾري تػر ١ٜزادع. ١
 إعداد اإلَهاْات املاد: ١ٜ
ٜٚػٌُ ذيو سذص املٛقع ٚبٓا ٘٥عً ٢االْرتْت .
 إعداد أدٚات ايتك: ِٜٛ
سٝح ٜتِ إعداد أدٚات ايتكٚ ِٜٛتػٌُ اختبازات ٚتك ِٜٛذاتٚ ٞسٌ َٗاّ .
َ -3سسً ١ايتذسٜب :
ٜٚعين ايتطبٝل األٚي ٞيًٓعةاّ َةٔ ادةٌ ايتأنةد َةٔ تػةػ ٌٝاـطة ١ايتعًُٝٝةٚ ١ؼكٝةل األٖةداف
املٛقٛع ، ١ثِ تٓكٝش٘ يالضتدداّ ٚ ،تتِ تًو املسسً ١عً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
 ايتذسٜب االؾساد ٚ ٟايتٓكٝح ٜٚ :تِ يف ٖر ٙاـط ٠ٛػسٜب املٛقةع بػةهٌ ؾةسدَ ٟةٔ
خالٍ ايدخ ٍٛيًُٛقع َةس ٠بؿةؿَ ١عًةِ َٚةس ٠أخةس ٣بؿةؿَ ١ةتعًِ ٚبعةد ذيةو ٜةتِ
ايتعد. ٌٜ
 ايتذسٜب َع فُٛع ١ؾػري ٚ ٠ايتٓكٝح ٜٚ :تِ ػسٜب املٛقع عً ٢املعًِ  ٚفُٛع١
ؾػري َٔ ٠ايطالب  ،ثِ إدسا ٤ايتعدٜالت املٓاضب. ١
 ايتذسٜب يف َهإ االضتدداّ  ٚايتٓكٝح  :سٝح ٜتِ ايتذسٜب عًة ٢غةعبٚ ١اسةدَ ٠ةٔ
ايطالب ايرٜ ٜٔدزض ٕٛاملكسز بايؿعٌ  ،ثِ إدسا ٤ايتعدٜالت .
َ -4سسً ١االضتدداّ :
ٜٚعةةين ايتطبٝةةل ايؿعًةة ٞيًٓعةةاّ ٖٚةةر ٙاملسسًةة ١تةةأت ٞبعةةد عًُٝةة ١ايتذسٜةةب ٚتػةةٌُ تًةةو املسسًةة١
ػسٜب ايعٓاؾس ايتاي: ١ٝ
أضةةةًٛب ايعةةةسض يًُذُٛعةةة ١ايهةةةبري ٚ ٠أضةةةًٛب ايدزاضةةةات اؿةةةس ٠املطةةةتكً ٚ ١أضةةةًٛب ايتؿاعةةةٌ يف
اجملُٛعات ايؿػري. ٠
َ -5سسً ١ايتك: ِٜٛ

ٜٚعةةين ؾشةةـ ايٓعةةاّ  ٚاختبةةاز ؾةةالسٝت٘ بعةةد االضةةتدداّ ايؿعًةةٚ ٞتػةةٌُ ٖةةر ٙاملسسًةة ١ايٓةةٛاسٞ
ايتاي: ١ٝ
 تك ِٜٛؼؿ ٌٝاملتعًِ  :سٝح تطبل االختباز قبًٝاً  ٚبعدٜاً ٚ ،نريو ايتك ِٜٛايرات، ٞ
ٚاملٗاّ املطًٛب الاشٖا .
 تك ِٜٛاـط ١ايتعًٜ : ١ُٝٝتِ ٚقع اـط ١ايتعًٚ ١ُٝٝؾل َالسع ١ضًٛى املتعًُني
أثٓةةا ٤دزاضةة ١املكةةسز ٚتطةةذَ ٌٝةةا ٜعرتقةةِٗ َةةٔ َػةةهالت ٜٚةةتِ ذيةةو َةةٔ خةةالٍ بطاقةة١
تك ِٜٛهلرا ايػسض .
 َٔٚخالٍ اضتعساقٓا يعدد َٔ احملةاٚالت َةٔ قبةٌ َؿةُُ ٞايتعًة ِٝيتؿةُ ِٝمنةاذز تعًُٝٝة ١ؾعاية١
عرب اإلْرتْتٖ َٔٚ ،ر ٙايُٓاذز منٛذز نٌ َٔ" :زؾٝين" "ٚ ،زٜإ" ٚآخةسٚ ، ٕٚعبةد اهلل املٛضةٚ ٢أمحةد
املبازى ٚ ،تؿُ ِٝاملكسز اإليهرت( ْٞٚايػسٜةب شاٖةس  ، )2009 ،لةد أْٗةا تتػةاب٘ إىل سةد نةبري يف إطازٖةا
ايعاّ  ،ؾال ٜهاد خيً ٛمنٛذز َٔ ايُٓاذز ايطابك َٔ ١املساسةٌ ايتايٝة : ١ايتشًٝةٌٚ ،ايتؿةُٚ ،ِٝايتطةٜٛس،
ٚايتذسٜبٚ ،ايتك ،ِٜٛغري إٔ تًو ايُٓةاذز ؽتًةـ يف املٗةاّ اـاؾة ١بهةٌ َسسًةٚ ،١ذيةو ٚؾكةاً يًٗةدف
ايرٜ ٟطع ٢يتشكٝك٘ ايُٓٛذز ،نُا اْؿسدت بعض ايُٓةاذز بتشدٜةد بعةض اـؿةا٥ـ املتؿةً ١بػةهٌ
َباغةةس بب٦ٝةة ١اإلْرتْةةت ايتعًُٝٝةة ،١نُٓةةاذز نةةٌ َةةٔ " زؾةةٝين "ٚ ،ايػسٜةةب شاٖةةس ،سٝةةح تكةةُٓت تًةةو
ايُٓاذز يف بعض َساسًٗا عً ٢بعض املٗاّ اييت تػري بػهٌ َباغس إىل نٝؿَ ١ٝساعاَ ٠بادا ايتؿُِٝ
عرب اإلْرتْةت ٚ ،نٝؿٝة ١اختٝةاز بةساَر ايتةأيٝـ املٓاضةب ١يًٜٛةبٚ ،نٝؿٝة ١تؿةُ ِٝايتؿاعةٌٚ ،نةريو
اإلغاز ٠إىل عسض ْٚػس املكسز عرب اإلْرتْت.
ٚقةةد اقةةرتح ايبةةاتع اإلؾةةادَ ٠ةةٔ ايُٓةةاذز ايطةةابك ١يف اـةةسٚز بُٓةةٛذز تطبٝكةة ٞيًتؿةةُ ِٝايتعًُٝةة ٞعةةرب
اإلْرتْت َٔ املٓعٛز ايبٓةا ، ٞ٥يف قاٚية ١ؾُةع َةا ٜتُٝةص بة٘ نةٌ منةٛذز ٚ ،تةاليف َةا بٗةا َةٔ عٝةٛب ،
ٜٚتهةٖ ٕٛةرا ايُٓةٛذز َةٔ َساسةٌ زٝ٥طةٖ ، ١ة : ٞايتشًٝةٌٚ ،ايتؿةُٚ ،ِٝاإلْتةازٚ ،ايتذسٜةبٚ ،ايعةسض،
ٚايتكٚ ،ِٜٛؾُٝا ٚ ًٜٞؾـ تؿؿ ًٞٝيإلدسا٤ات اييت جيب َساعاتٗا يف نٌ َسسً َٔ ١تًو املسسٌ:
- 1وزحمة التخمًن :
متس َسسً ١ايتشً ٌٝبعد ٠خطٛات: ٖٞ ،
 -1ؼً ٌٝخؿا٥ـ ايطالب :سٝح جيب اختٝاز ايطالب اير ٜٔتتٛاؾس يدَ ِٜٗتطًبات ايدزاض ١عرب
اإلْرتْت ،املتُجً ١يف اَتالى نٌ َِٓٗ نُبٛٝتس َتؿٌ باإلْرتْت; ستٜ ٢تطٓ ٢يًطايب ايتعًِ َٔ
بعد يف أٚ ٟقت ٜٓاضب٘ ،ؾكالً عٔ تٛاؾس بعض َٗازات اضتدداّ ايهُبٛٝتس ٚاإلْرتْت ٚايربٜد
اإليهرت ْٞٚيدٖ ٣ؤال ٤ايطالب ،نُا جيب إٔ تتٛاؾس يد ِٜٗايسغب ١ايك ١ٜٛيًكٝد يف دزاض ١املكسز.
 -2ؼدٜد األٖداف ايعاَ ١يًُكسز :جيب إٔ ؼدد األٖداف ايعاَ ١يًُكسز عٝح تؿاؽ يف عبازات
عاَ ،١تٛقح َا ضٝتِ تدزٜط٘ َٔ َٛقٛعات عاَ ١د ٕٚاـٛض يف ايتؿاؾ.ٌٝ
-3ؼدٜد َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطتٜ٘ٚ :تِ يف ٖر ٙاـط ٠ٛؼدٜد َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘ اييت جيب عً٢
ايطالب إلاشٖا عٓد دزاضتِٗ يًُكسز عرب اإلْرتْت َٔٚ ،تًو املٗاّ ٚاألْػطَ ١ا : ًٜٞ
 اضتدداّ قسنات ايبشح اييت ٜٛؾسٖا املكسز إللاش َٗاّ ايتعًِ أ ٚاألْػط ١يف نٌ دزع. شٜاز ٠بعض املٛاقعٚ ،اضتعساقٗا ٚقسا ٠٤قتٛاٖا بػهٌ دقٝل ،ثِ تًدٝـ بعض املعًَٛات اييتتستبط ازتباطاً ٚثٝكًا مبٗاّ ايتعًِ أ ٚاألْػط.١
 املػازن ١يف سًكات ايٓكاؽ ٚإدازتٗا ،ضٛا ٤أنإ ٖرا ايٓكاؽ َتصآَاً نُا يف غسف اؿٛازاملباغس ،أّ غري َتصأَ نُا يف َٓتد ٣املٓاقػ.١
 إزضاٍ زضا ٌ٥ايربٜد اإليهرتٚ ْٞٚاضتكباهلا ؾُٝا بني ايطالب ٚبعكِٗ ايبعض ٚاملعًِ. اضتٓتاز سً ٍٛبعض َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘ٚ ،ذيو َٔ خالٍ تهًٝـ ايطايب ببعض املٗاّايعًُٚٚ ،١ٝقع٘ يف َٛقـ جيعً٘ ْػطاً ٚإجيابٝاً يف بٓا ٤املعسؾ ١بٓؿط٘.

-4ؼً ٌٝايبٓ ١ٝاألضاضٜٗٚ :١ٝدف ؼً ٌٝايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝإىل ؼدٜد َا : ًٜٞ
املٝصاْ : ١ٝسٝح جيب زؾد َبًؼ قدد ْعري ؽؿٝـ أسد َٛاقع اإلْرتْت يعسض املكسز.ايكاعات ايدزاض : ١ٝال حيتاز ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ (اإليهرت )ْٞٚإىل قاعات دزاض.١ٝاألدٗصْ : ٠عساً ألٕ ايطالب ايرٜ ٜٔدزض ٕٛعرب اإلْرتْت ميتًه ٕٛأدٗص ٠نُبٛٝتس َتؿً١باإلْرتْت ؾلِْٗ يٝطٛا يف ساد ١إىل أدٗص ٠تٛؾسٖا املؤضط ١ايتعً.١ُٝٝ
- 2وزحمة التصىًي :
ٚتػتٌُ تًو املسسً ١عًَ ٢سسًتني زٝ٥طتنيٚ ،ؾُٝا ٚ ًٜٞؾـ تؿؿ ًٞٝهلُا :
املزحمة األوىل :وتتضىَ اخلطىات الترلًة :
-1ؼدٜد األٖداف ايتعً ١ُٝٝيًُكسز  :جيب إٔ تؿاؽ األٖداف ايتعًَ ١ُٝٝةٔ املٓعةٛز ايبٓةا ٞ٥يف ؾةٛز٠
َكاؾد عاَ ١ملٗاّ ايتعًِ ٜطع ٢مجٝع ايطالب يتشكٝكٗا.
-2ؼدٜد قت ٣ٛاملكسز ٜ :ك ّٛاملٓعٛز ايبٓا ٞ٥عًة ٢عةدّ ؼدٜةد احملتة ٣ٛبػةهٌ تؿؿةَ ًٞٝطةبل ; ألٕ
املتعًِ ٖ ٛايرٜ ٟبشح عٔ ٖر ٙاملعًَٛات ايتؿؿ َٔٚ ، ١ًٝٝخالٍ ذيو ٜبين َعازؾ٘ اـاؾ.١
-3تٓع ِٝقت ٣ٛاملكةسز ٜ :كة ّٛاملٓعةٛز ايبٓةا ٞ٥عًة ٢عةدّ ؼدٜةد تتةابع عةسض احملتة ٣ٛبػةهٌ ؾةازّ
َكدًَا ; ألٕ ذيةو ميٓةع عًُٝة ١ايبٓةاٚ ، ٤ؾُٝةا ًٜةٚ ٞؾةـ تؿؿة ًٞٝيتٓعة ِٝاملكةسز َةٔ املٓعةٛز ايبٓةا:ٞ٥
سٝح جيب إٔ ٜػتٌُ نٌ دزع َٔ دزٚع املكسز عً ٢ايعٓاؾس ايتاي: ١ٝ
زقِ ايٛسدٚ ٠عٓٛاْٗا .ثِ زقِ ايدزع ٚعٓٛاْ٘.
اهلدف ايعاّ يًدزع  :سٝح جيب إٔ ٜؿاؽ اهلدف يف ؾٛزَ ٠كؿد عاّ ملٗاّ ايتعًِ.
ايتُٗٝد ملٛقٛع ايدزع ٜٗٚ :دف إىل اضتجاز ٠عكٌ ايطايب مَٛ ٛقٛع ايدزع َٔ دٗ،١
ٚاملُٗ ١اييت ضتُطسح عً َٔ ٘ٝدٗ ١أخس.٣
َٗاّ ايدزع  :قد ته ٕٛاملُٗ ١ضؤاالً جيٝب عٓ٘ ايطايب ،أ ٚتهًٝؿاً َطًٛب إلاشٚ ،ٙقد ٜتبع
بعض املٗاّ تعًُٝات خاؾ ١تٛد٘ ايطايب م ٛاضتدداّ َؿادز ٚأدٚات تعًِ أخس ،٣نإٔ
تٛدٗ٘ إىل ايدخ ٍٛإىل َٛقع َا ،أ ٚؼُ ٌٝبعض املًؿات َٔ اإلْرتْت ،أ ٚقسا ٠٤ؾؿٌ َٔ
نتاب أ ٚزضاي ١عًُ ،١ٝأ ٚايرٖاب إىل َهتب ١ايهً.١ٝ
أْػط ١ايدزع ٖٞٚ :تػٌُ بعض ايتهًٝؿات اييت عً ٢ايطايب إلاشٖا; يتعُٝل ؾُٗ٘ يًدزع.
األٖداف ايتعً ١ُٝٝيًدزع ٚ :حيددٖا ايطايب َػازنَ ١ع أؾساد فُٛعت٘ يف ْٗا ١ٜتعًُ٘.
خالؾ ١ايدزع ٚ :تػتٌُ تًو اـالؾ ١عًَ ٢ا سدد ٙايطالب َػازنَ ١عًا َٔ أٖداف تعًِ
ايدزع يف ؾٛز ٠إدسا.١ٝ٥
-4ؼدٜةةد خطةة ١ايطةةري يف دزٚع قتةة ٣ٛاملكةةسز  :جيةةب تسمجةة ١املبةةادا األضاضةة ١ٝيًُٓعةةٛز ايبٓةةا ٞ٥يف
ايتعًِ إىل عدد َٔ اإلدسا٤ات اييت ٜٓبػ ٞإتباعٗا عٓد تٓا ٍٚدزٚع املكسز;  ٖٞٚنُا : ًٜٞ
 تكط ِٝايطالب إىل فُٛعات عٌُ َتعا ١ْٚؾػريٜ ،٠رتاٚح عدد نٌ فُٛعة ١بةني  6–4طةالب،عٝح ٜتعا ٕٚأؾساد نٌ فُٛع ١عً ٢ؼكٝل َٗاّ ايتعًِ َٔ خالٍ اؿٛاز ٚاملٓاقػ.١
 ؼدٜد َٓطل يهٌ فُٛعَ ١ط ٍٛ٦عٔ إزضاٍ َا تٛؾةٌ إيٝة٘ أؾةساد فُٛعتة٘ َةٔ َعًَٛةات إىلاملعًِ عرب ايربٜد اإليهرت.ْٞٚ
 َػازن ١املعًِ يف نٌ فُٛع ١نعك ٛأضاع ؾٗٝا; يًتٛدٚ ٘ٝاإلزغاد إذا تطًب األَس ذيو. إْػا ٤ضذٌ إلاش  Portfolioيهٌ طايب عً ٢سدٚ ،٠يهٌ فُٛع ١فتُع ;١يكُإ دد ١ٜنٌؾسد يف اجملُٛع ١يف إلاش َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘.
ٜٚتطًب تٛؾةٌ ايطةالب إىل سةٌ َٗةاّ ايةتعًِ ٚأْػةطت٘ َةٔ املٓعةٛز ايبٓةا ٞ٥ايكٝةاّ بةاـطٛات ايةجالخ
ايتاي: ١ٝ

اـط ٠ٛاألٚىل ٜ :بشح ؾٗٝا نٌ طايب مبؿسد ٙعةٔ املعًَٛةات املطًةٛب إلاشٖةا َطةتددَاً قسنةات
ايبشح اييت ٜٛؾسٖا املكسز ،ثِ حيؿغ َا تٛؾٌ إيَ َٔ ٘ٝعًَٛات بعةد تًدٝؿةٗا عًة ٢دٗةاش ايهُبٝةٛتس
اـاف بٜ٘ٚ ،سضٌ ْطدَٗٓ ١ا إىل املعًِ يتكاف إىل ضذٌ اإللاش اـاف ب٘.
اـط ٠ٛايجاْٜ : ١ٝعسض ؾٗٝا نٌ طايب داخٌ نٌ فُٛعَ ١ا تٛؾٌ إيَ ٘ٝةٔ َعًَٛةاتَ ،ةٔ خةالٍ
غسف اؿٛاز املباغسَٓٚ ،تد ٣املٓاقػ ١اييت ٜٛؾسٖا املكسز ،ثِ ٜتِ إزضاٍ َا اتؿكةت عًٝة٘ اجملُٛعة ١عةرب
ايربٜد اإليهرت ْٞٚإىل املعًِ.
اـط ٠ٛايجايجٜ : ١عسض ؾٗٝا َٓطل نٌ فُٛعَ ١ا تٛؾًت إي ٘ٝفُٛعتة٘ َةٔ َعًَٛةات َستبطة١
مبٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘ عً ٢باق ٞاجملُٛعات ،يًدسٚز بػهٌ ْٗا ٞ٥ؿٌ َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘.
ٜٚتُجٌ دٚز املعًِ يف نٌ َسسً ١بايتٛدٚ ٘ٝاإلزغةادٚ ،تػةذٝع ايطةالب عًة ٢االْةدَاز يف سةٛازات َةع
بعكةةِٗ ايةةبعض َٚعةة٘ٚ ،تٗ٦ٝةة ١ؾةةسف يًطةةالب تطةةُح هلةةِ ببٓةةاَ ٤عسؾةة ١ددٜةةدٚ ٠ؾٗةةِ عُٝةةل ،نُةةا
ٜػذع طالب٘ عً ٢ايتطاؤٍ ٚاالضتؿطاز َٔ خالٍ طسح أض ١ً٦تجري تؿهريِٖ.
-5اختٝةةاز ايٛضةةا٥ط ايتعًُٝٝةة ١املٓاضةةبْ : ١عةةسًا ألٕ املكةةسز َعةةد يٝعةةسض عةةرب اإلْرتْةةت ،ؾةةلٕ َةةٔ أٖةةِ
ايٛضا٥ط ايتعًُٝٝة ١املطةتددَٖ ١ة ٞاإلْرتْةت ايةيت ػُةع يف طٝاتٗةا عدٜةدًا َةٔ ايٛضةا٥ط ،سٝةح تةٛؾس
ايٓؿةةٛف ٚايسضةةٚ ّٛايؿةةٛز ايجابتةةٚ ١املتشسنةةٚ ،١يكطةةات ايؿٝةةدٚ ٜٛايؿةةٛتٚ ،غةةسف اؿةةٛاز املباغةةس،
ال عةٔ ايربٜةد اإليهرتْٚةٚ ،ٞخدَةْ ١كةٌ املًؿةاتٚ ،فُٛعةات األخبةازٚ ،ايهتةب
َٓٚتدٜات املٓاقػ ،١ؾك ً
اإليهرتٚ ،١ْٝٚاملهتبات اإليهرت.١ْٝٚ
-6ؼدٜد أضايٝب تك ِٜٛأدا ٤ايطالب :جيب ؼدٜد أضايٝب تك ِٜٛأدا ٤ايطةالب يف املكةسز ٚؾكةًا يكٝةاَِٗ
باملٗاّ ايتاي:١ٝ
املػةةازنٚ ١ايتؿاعةةٌ داخةةٌ املكةةسز َةةٔ خةةالٍ اضةةتدداّ ايربٜةةد اإليهرتْٚةةٚ ،ٞغةةسف اؿةةٛاز املباغةةس،
َٓٚتد ٣املٓاقػٚ ،١خيؿـ هلا  َٔ %20ايدزد ١ايهً ١ٝيًُكسز.
أداَٗ ٤اّ ايتعًِ ٚأْػطت٘ٚ ،خيؿـ هلا  َٔ % 40ايدزد ١ايهً ١ٝيًُكسز.
أدا ٤االختباز ايٓٗا ٞ٥حملت ٣ٛاملكسزٚ ،خيؿـ ي٘  َٔ %40ايدزد ١ايهً.١ٝ
املزحمة الجرًٌة  :وجيب أُ تتضىَ اخلطىات الترلًة :
بعةةد االْتٗةةاَ ٤ةةٔ خطةةٛات املسسًةة ١األٚىل َةةٔ َةةسسًيت ايتؿةةُ ِٝضةةايؿ ١ايةةرنس ،أؾةةبح املكةةسز َعةةدًا
يتؿُ ُ٘ٝعرب اإلْرتْت ،سٝح ي يف ٖر ٙاملسسًةٚ ١قةع تؿةٛز ناَةٌٚ ،خطةٛط عسٜكة ١ملةا ٜٓبػة ٞإٔ
ٜه ٕٛعً ٘ٝاملكسزَٚ ،ا ٜػتٌُ عً َٔ ٘ٝعٓاؾس عٓدَا ٜعسض عً ٢اإلْرتْةت ٜٚتةاح يًطةالبٚ ،جيةب إٔ
متس تًو املسسً ١بعد ٠خطٛات نُا : ًٜٞ
-1ؼدٜد َبادا تؿُ ِٝاملكسز :جيب إٔ ٜساع ٢عٓد تؿُ ِٝاملكسز بعةض َبةادا تؿةُ ِٝاملكةسزات عةرب
اإلْرتْتٚ ،تتُجٌ َبادا تؿُ ِٝاملكسزات عرب اإلْرتْةت ايةيت جيةب َساعاتٗةا يف املكةسز املصَةع تؿةُُ٘ٝ
عةةرب اإلْرتْةةت يف املبةةادا اـاؾةة ١مبةةا ًٜةة : ٞايتؿاعةةٌ يف ب٦ٝةة ١ايةةتعًِ ايكةةا ِ٥عًةة ٢اإلْرتْةةتٚ ،املعًَٛةةات
ايعاَةة ١عةةٔ املكةةسزٚ ،خطةة ١يًُكةةسز ٚ ،Course Outlineتؿةةُ ِٝايٛادٗةةات ايسضةة ١َٝٛايتعًُٝٝةة،١
ٚنتابةةة ١ايةةةٓـٚ ،ايسضةةةٚ ّٛايتهٜٓٛةةةات اـطٝةةةٚ ،graphic ١االزتباطةةةات ٚ ،linksتكةةةد ِٜاملطةةةاعد٠
يًطالب.
-2تؿُ ِٝاـسٜط ١االْطٝاب :Flowchart ١ٝتطتددّ اـسٜط ١االْطةٝاب ١ٝإلعةداد زضةِ ؽطٝطةٞ
َتهاٌَ بةايسَٛش ٚاألغةهاٍ اهلٓدضة ١ٝيتٛقةٝح تتةابع ؾةؿشات املكةسز َٚةا بة٘ َةٔ ازتباطةاتٚ ،جيةب إٔ
تتٓٛع ايؿؿشات اييت ٜػتٌُ عًٗٝا املكةسز عةرب اإلْرتْةتٚ ،تعةدد نةريو ٚؾكةًا يًٛظٝؿةٚ ١اهلةدف ايةرٟ
تطع ٢يتشكٝك٘ ،سٝح جيب إٔ تؿُِ ؾؿشات املكسز َٚا تتكُٓ٘ َٔ ازتباطات يتػةتٌُ عًة ٢ؾ٦ةتني،
األٚىل :ؾؿشات عاَٚ ،١ايجاْ :١ٝؾؿشات املكسز ْؿط٘ٚ ،ؾُٝا  ًٜٞتؿاؾ ٌٝتًو ايؿؿشات:
 -1ايؿؿشات ايعاَٚ : ١تكةِ بعةض ايؿةؿشات ايعاَة ١ايةيت تتةاح ألَ ٟطةتددّ عةرب اإلْرتْةت،
نٓةةٛع َةةٔ ايدعاٜةةٚ ١اإلعةةالٕ عةةٔ املكةةسز يف األٚضةةاط ايتعًُٝٝةةٜٚ ،١ةةستبط بٗةةر ٙايؿةةؿش١
ايؿؿشات ايتاي: ١ٝ

ايؿؿش ١ايسٝ٥ط ٖٞٚ : ١ؾؿش ١ايبدا ١ٜايةيت تعٗةس يًُطةتددّٜٚ ،ةتِ ؼًُٝةٗا مبذةسد إٔ ٜهتةب
عٓةةٛإ املٛقةةعٚ ،ؼتةةٖ ٟٛةةر ٙايؿةةؿش ١عًةة ٢ايبٝاْةةات ايتايٝةة : ١اضةةِ املكةةسزٚ ،اؾٗةة ١املطةةٛ٦ي ١عةةٔ
عسقٜ٘ٚ ،أت ٞيف قًب ايؿؿش ١عدد َٔ األٜكْٛات اييت تٓكٌ املطتددّ إىل ايؿؿشات املستبط ١بٗا.
ؾؿش ١تٛؾٝـ املكسزٚ :تكدّ ٚؾؿاً تؿؿًٝٝاً ملهْٛات املكسز َٔ سٝح  :أٖداؾ٘ٚ ،املتطًبات ايالشَ١
يدزاضت٘ٚ ،عٓاؾس قتةٛاَٚ ،ٙؿةادز املكةسز ٚأدٚاتة٘ٚ ،نٝؿٝة ١تٓةا ٍٚنةٌ دزعٚ ،نٝؿٝة ١تكةِٜٛ
أدا ٤ايطالبٚ ،قا ١ُ٥باملسادع.
ؾؿش ١املعًِ ٚ :تكدّ بعض املعًَٛات عٔ املعًَِ ،ةٔ سٝةح :امسة٘ٚ ،بسٜةد ٙاإليهرتْٚةَٚ ،ٞؤٖالتة٘
ايعًُٚٚ ،١ٝظٝؿتَ٘ٛٚ ،اعٝد تٛادد ٙعً ٢ايػبهٚ ،١ضاعات٘ املهتب ١ٝبايهً.١ٝ
ؾؿش ١األخبازٚ :تكدّ بعض املعًَٛات ايعاَ ١عٔ املكسز َٛٚاعٝد بد ٤ايدزاضٚ ١االْتٗاَٗٓ ٤ا.
ؾؿش ١دي ٌٝاالضتدداّٚ :تكدّ يًُطةتددّ بعةض ايتعًُٝةات عةٔ نٝؿٝة ١اضةتدداّ أدٚات املكةسز
بطٗٛي.١
ؾؿش ١اؿٛاز املباغسٚ :تعسض إَهاْ ١ٝإدسا ٤سٛاز َباغس بني ايطالب ؾُٝا ب ِٗٓٝداخٌ املكسز.
ؾؿش ١ايتك ِٜٛايراتٚ : ٞتٛقح اإلضرتاتٝذ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خالهلا تك ِٜٛأدا ٤ايطايب يف املكسز.
ؾؿش ١إدخاٍ ايبٝاْات ايػدؿ : ١ٝسٝةح جيةب عًة ٢ايطايةب يًةدخ ٍٛإىل دزاضة ١املكةسز إٔ خيتةاز
امس٘ َٔ ايكا ،١ُ٥ثِ نتاب ١نًُ ١املسٚز اـاؾ ١ب٘.
-2ؾؿشات املكسز :جيب إٔ ٜكِ املكسز املؿةُِ عةرب اإلْرتْةت َةٔ املٓعةٛز ايبٓةا ٞ٥عةددًا َةٔ ايؿةؿشات
ٚاالزتباطات يهٌ َٓٗا ٚظٝؿ ١قددٚ ،٠ؾُٝا ٚ ًٜٞؾـ ٖر ٙايؿؿشات َٚا تتكُٓ٘ َٔ ازتباطات :
ايؿؿش ١ايسٝ٥ط ٖٞٚ : ١تػ ب٘ ايؿؿش ١ايسٝ٥طة ١يف ايؿةؿشات ايعاَةَ ،١ةع شٜةاد ٠عةدد األٜكْٛةات ايةيت
متهٔ املطتددّ َٔ االْتكاٍ إىل ؾؿشات أخس.٣
ؾؿش ١املعًِ  ٖٞٚ :تػب٘ ؾؿش ١املعًِ يف ايؿؿشات ايعاََ ،١ع إقاؾ ١زقِ تًٝؿ ٕٛاملعًةِ يٝتؿةٌ بة٘
ايطالب املكٝد ٜٔيف املكسز عٓد ايكسٚز ٠ايكؿ.٣ٛ
ؾؿش ١ايطالبٚ :تكِ قا ١ُ٥بأمسا ٤ايطةالب املكٝةد ٜٔبةاملكسزٚ ،ؽؿؿةاتِٗٚ ،بسٜةدِٖ اإليهرتْٚة;ٞ
يٝتطٓ ٢هلِ َساضً ١بعكِٗ ايبعضٚ ،ايتعسف ؾُٝا ب.ِٗٓٝ
ؾةةؿش ١األٖةةداف ٚ :تكةةِ قاُ٥ةة ١باألٖةةداف ايعاَةة ١يًُكةةسزٚ ،أٖةةداف نةةٌ ٚسةةدَ ٠ةةٔ ،عٝةةح ٜٓتكةةٌ
ايطايب َباغس ٠إىل األٖداف اييت ٜسٜد االطالع عًٗٝا مبذسد ايٓكس عً ٢األٜك ١ْٛاـاؾ ١بريو.
ؾؿش ١احملتٚ : ٣ٛتكِ قا ١ُ٥بٛسدات املكسزٚ ،تكِ نٌ ٚسد ٠قا ١ُ٥بدزٚع ايٛسد.٠
ؾؿش ١ايتك ِٜٛايراتٚ : ٞتٛقح اإلضرتاتٝذ ١ٝاييت ٜتِ َٔ خالهلا تك ِٜٛأدا ٤ايطايب يف املكسز.
ؾؿش ١املسادع ٚ :تكِ قا ١ُ٥باملسادع ٚاملؿادز املطبٛع ١أ ٚاإليهرت ١ْٝٚاملستبط ١باملكسز.
ؾؿش ١ايبشح  :سٝةح ميهةٔ يًطايةب ايبشةح يف قسنةات ايبشةح يًشؿة ٍٛعًة ٢املعًَٛةات املستبطة١
مبٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘.
ؾؿشَٓ ١تد ٣املٓاقػةٚ : ١ميهةٔ يًطايةب املػةازن ١يف املٓتةدَ ٣ةٔ خةالٍ طةسح َٛقةٛعات ددٜةد ٠أٚ
ايسد عًَٛ ٢قٛعات َٛدٛد ٠بايؿعٌ ،ضٛا ٤أناْت َستبط ١باملكسز أّ َٛقٛعات عاَ.١
ؾؿش ١اؿٛاز املباغس ٚ :ميهٔ يًطايب إدسا ٤سٛاز َباغس بػهٌ َتصأَ َع ايصَال ٤أ ٚايصَالٚ ٤املعًِ.
ؾةةؿش ١ايربٜةةد اإليهرتْٚةة : ٞسٝةةح ميهةةٔ يًطايةةب ايةةدخ ٍٛإىل بسٜةةد ٙاـةةاف ،إلزضةةاٍ َٗةةاّ ايةةتعًِ
ٚأْػطت٘ يًُعًِ.
ؾؿش ١األخباز  :متهٔ ايطايب َٔ االطالع عً ٢أِٖ األخباز ٚاإلعالْات اييت ٜعسقٗا املعًِ بػإٔ َٛاد
املكسز نُٛاعٝد ايًكا٤ات بايهًٚ ،١ٝنريو َٛاعٝد إزضاٍ َٗاّ ايتعًِ ٚأْػطت٘.
ؾؿش ١ايتعًٝكات  :سٝح ميهٔ يًطايب نتاب ١أ ٟتعًٝل أ ٚزأ ٟس ٍٛاملكسزٚ ،إزضاي٘ إىل املعًِ.
-3تؿةةُ ِٝايتؿاعةةٌ  :جيةةب عٓةةد تؿةةُ ِٝاملكةةسز عةةرب اإلْرتْةةت َساعةةا ٠إٔ ٜتٓةةٛع ايتؿاعةةٌ داخةةٌ املكةةسز
يٝػٌُ  :ايتؿاعٌ بني املتعًِ ٚاحملتٚ ،٣ٛايتؿاعٌ بني املتعًُنيٚ ،ايتؿاعٌ بةني املةتعًِ ٚاملعًةِٚ ،ايتؿاعةٌ
بني املتعًِ ٚٚادٗ ١ايتؿاعٌ ايسض.Graphical User Interface ١َٝٛ

وزحمة اإلٌترج :

ٚمتس ٖر ٙاملسسً ١بعدد َٔ اـطٛات ميهٔ تًدٝؿٗا ؾُٝا : ًٜٞ
ؼدٜد يػات ايربف ١املٓاضب :١تطتددّ يػ HTML ١يبٓا ٤ؾؿشات املكسز اييت تتؿـ بايجبات ،نُا
ميهٔ اضتدداّ يػتا  Java Script ،PHPإلقؿا ٤عٓؿس ايتؿاعً ١ٝعً ٢املكسز.
زبط املكسز غدَات اإلْرتْتَ :جٌ اؿٛاز املباغسَٓٚ ،تد ٣املٓاقػٚ ،١ايربٜد اإليهرتٚ ،ْٞٚقسنات
ايبشح.
نتاب ١ايٓؿٛف ٜ :طتددّ يف نتاب ١ايٓؿٛف بسْاَر  ،Microsoft Word xpو Microsoft
.FrontPage xp

إدزاز ايؿٛز ايجابتٚ ١ايسضَٛات ايتدطٝط َٔ : ١ٝخالٍ إدزاز أغهاٍ تًكاٚ ١ٝ٥تأثريات ايتعب١٦
ٚاأليٛإَٚ ،عاؾتٗا باضتدداّ بسْافٚ ،Adobe Photoshop ،Paint ٞاالضتعاْ ١بايبعض
اآلخس َٔ خالٍ اإلْرتْت بعد َعاؾتٗا.
اختٝاز ايسض ّٛاملتشسنٜ : ١تِ تؿُ ِٝبعض ايسض ّٛاملتشسن ١يتٛظٝؿٗا داخٌ ؾؿشات املكسز،
ٚاْتكا ٤بعض املًؿات َٔ بعض بساَر ايهُبٛٝتس اؾاٖصٚ ٠نريو َٔ عً ٢اإلْرتْت.
اختٝاز ايؿٛتٜ :تِ اْتكاًَ ٤ؿات ايؿٛت املٛدٛد يف املكسز َٔ عدد نبري َٔ ًَؿات ايؿٛت
املطذً ١عً ٢بعض األقساف املدف C.D ١أ ٚاإلْرتْت ،أ ٚتطذ ٌٝبعكٗا.
إدزاز يكطات ايؿٝد : ٜٛجيب إدزاز بعض يكطات ايؿٝد ٜٛيف قت ٣ٛاملكسز بػهٌ ٚظٝؿ.ٞ
وزحمة التجزيب :
تطتٗدف ٖر ٙاملسسً ١ؾشـ املكسز ٚايتأند َٔ ؾالسٝت٘ يًتطبٝل عً ٢ايطالب  ،ؾكالً عٔ ػسٜب٘
قبٌ ايعسض ايؿعً ٞعً ٢اإلْرتْتٚ ،متس تًو املسسً ١غطٛتني زٝ٥طتني  :األٚىل تطبٝل بطاق١
يتك ِٜٛاملكسز عرب اإلْرتْت َٔ قبٌ فُٛع َٔ ١املتدؿؿني يف اجملاٍ; يًتعسف عًَ ٢دَ ٣ساعا٠
املكسز يًُعاٜري ايٛادب تٛاؾسٖا يف املكسزات عرب اإلْرتْتٚ ،ايجاْ ١ٝعسض املكسز عً ٢عدد َٔ
املتدؿؿني يف اجملاٍٚ ،نرا عسق٘ عً ٢عدد َٔ ايطالب.
وزحمة العزض :
بعد اختباز ؾالس ١ٝاملكسز يًعسض ،جيب اختٝاز إسد ٣غسنات تكد ِٜخدَ ١اضتكاؾَٛ ١اقع
اإلْرتْت; يٓػس املكسز عرب اإلْرتْتَ ،ع َساعا ٠عٓد اختٝاز عٓٛإ املٛقع إٔ ٜتطِ بطٗٛي ١سؿع٘ َٔ
قبٌ ايطايبٚ ،ميجٌ َعٓ ٢بايٓطب ١ي٘ ستٜ ٢ترنس ٙد ٕٚعٓاٚ ،٤بعد ذيو ٜتِ ؼَُٛ ٌٝاد املكسز
ٚأدٚات٘ يٝتاح يًطالب ايؿعًٝني يدزاضت٘ ،عً ٢إٔ ٜؤخر يف االعتباز إٔ املكسز عاد ١إىل ؼدٜح
َعًَٛات٘ بؿؿَ ١طتُس ،٠ؾكالً عٔ ايؿٝاْ ١املطتُسٚ ،٠خاؾ ١الختباز االزتباطاتٚ ،ضسع ١ؼٌُٝ
ايؿؿش.١
وزحمة التقىيي :
تطتٗدف َسسً ١ايتك ِٜٛقٝاع ؾاعً ١ٝاملكسز عرب اإلْرتْت يف ؼكٝل األٖداف املسدٚ ،٠ٛؾشؿ٘ بعد
االضتدداّ ايؿعً َٔ ٞقبٌ ايطالب; متٗٝدًا يتطٜٛسَ ٙطتكبالً.

اﻧﺗﮭﻲ

