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 ةمدقم -1
 ھIزا>;حا ةوطخك نامع ةنطلس ىوتسم fgع ةرشابملا ةساردلا قيلع¢ رارق دع¡ ي�و>;كلإلا ملعتلا وحن سوباق ناطلسلا ةعماج تsجوت

 ىوتسم fgع ةبلطلاو س�ردتلا ةئيo ءاضعأ ھجاوت R§لا تايدحتلا نم اددع ي�و>;كلإلا ملعتلا رsظأ دقو .انورو¦ ةيملاعلا ةحئا�)ا عم لماعتلل

 ملعتلا مIوقت لثمIو .ملعتلا مIوقت قئارطو ،QR¬اردلا لعافتلا قئارطو ،ةيميلعتلا ةطش�ألاو ،ةفلتK»ا س�ردتلا قئارطو ،ةيساردلا ةئdبلا

 تاررقملا فلتخمب اقباس سرامت تنا¦ R§لا مIوقتلا تاودأ نم ددعل دع¡ نع قيبطتلا ةيحالص مدعل ؛تايدحتلا هذo نمض >كألا يدحتلا

  .مييقتلا ماsم ءادأ دنع ةبلطلا لبق نم لمت(»ا tRلعلا لاحتنالاب قلعتي ام ةصاخو ،اsقدص طبضو تاودألا هذo ةرادإ ة°وعصل ؛ةيساردلا

 لضفأ قيقحتل ي�و>;كلإلا ملعتلا صاخ ل:ش¡ بسانت ةليدب مIوقت تاودأ نع ثحبلا تبلطت اoركذ قباسلا تايدحتلا كلت ل¦

 ليدبلا مIوقتلا تاودأ نع ةرصتخم ةذبن نمضتت ةقيثو ميدقت µgإ سفنلا ملع مسق EF نوصتK»ا دمع .دع¡ نع ةيميلعتلا ةيلمعلل تاجاتن

 امإ ،امإدختسا >¹كألا ليدبلا مIوقتلا تاودأ نم ةادأ )11( تنمضت µgوألا :ن¸ت��K نم ةقيثولا تنو:تو .ي�و>;كلإلا ملعتلاو بسان·ت R§لا

 تاودأ EF عسوتلا نع س�ردتلا ةئيo وضع ºRغ¢ ال ةقيثولا هذo نأ هركذ ردجي اممو .ليدبلا مIوقتلا تاودأ ةيقب نمضت·سف ةيناثلا ة��Kلا

 س�ردتلا ةئيo وضع ررقي R§لا تاودألا كلت ةصاخو ،ةقيثولا ةيا½¼ EF ةدوجوملا رداصملاو عجارملا ةمئاق fgع عالطالا لالخ نم ليدبلا مIوقتلا

  .QR¬اردلا هررقم EF اsقيبطت

 

 ةقیثولا فادھأ -2
  :EF ي�و>;كلإلا ملعتلل ليدبلا مIوقتلا تاودأل س�ردتلا ةئيo وضع ةقيثو فادoأ تلثمت

  .µFاعلا ميلعتلا EF اsفيظوت نكمي R§لا ليدبلا مIوقتلا تاودأ تارايخ fgع فرعتلا .1

 .ليدبلا مIوقتلا تاودأل ةحي(�لا تامإدختسالا حيضوت .2

 .اsعم لماعتلل ةح>;قم بيلاسأو ليدبلا مIوقتلا تاودأ مادختسا تاددحم حيضوت .3

 .ةبلطلا نم مدقملا لمعلا حي(�ت قئارطو ،تاودألا هذo ميمصت ةيفيكل تاداشرالا ضع¡ ميدقت .4

 .ليدبلا مIوقتلا تاودأ ةرادإب قلعتت س�ردتلا ةئيo وضعل تاداشرإ ميدقت .5

 ."لدووملا" ةيميلعتلا ةصنملا fgع ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطتل تاداشرا ميدقت .6

 

 Alternative Assessment لیدبلا میوقتلا -3
 ،ىرخألا مIوقتلا تاودأ يدؤت ،µFاعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا ملع¢ مIوقت تاودأ مoأ دحأ¦ ةيديلقتلا تارابتحالا ةيمoأ مغر

 عيطتس¢ ال R§لا ةيساردلا تاررقملا EF ةينادجولا بناو�)او تاراsملاو فراعملا مييقت EF ا>¸بك ارود ليدبلا مIوقتلا تاودأب احالطصا ةفورعملاو

 ليلحتلا¦ ايلعلا >¸كفتلا تاراsمو ،ةيميلعتلا ماsملل fFمعلا ءادألاب بلاطلا مايق بلطتت R§لا تاراsملا مييقت :لثم ،اsمييقت ةيقرولا تارابتخالا

 قيبطتب ملعتلا ةيلمع¡ ةطي(»ا فورظلا حمس¢ ال دق كلذك .مsميقو ةبلطلا تاoاجتاو ،tRلعلا ثحبلا ءارجاو ،بيك>;لاو ،عادبالاو ،يدقنلا

 اجرخم نا¦أ ءاوس ،ملعتلا جتان مIوقت EF دعاس¢ ليدبلا مIوقتلا تاودأ نأ µgإ ةفاضإ .انورو¦ ةحئا�)ا عم لا()ا وo امك ةيديلقتلا تارابتخالا

 -ةيديلقتلا تارابتخالاب ةنراقم – ليدبلا مIوقتلا تاودأ نإف كلذك .Process/Performance ةنيعم ةمsم ءادأو قيبطت مأ ،Product اسوملم

 .QR¬اردلا ررقملل ةيميلعتلا فادoألا قيقحت EF ھيدل فعضلاو ةوقلا بناوج ةفرعم نم ھنكمت بلاطلا ملع¢ نع ةيئارثإ ةعجار ةيذغ¢ مدقت

 فادoأ( QR¬اردلا ررقملل ةيميلعتلا فادoألا ققحت ىدم مIوقتل مادختسالل ا½Õيحالص ثيح نم ليدبلا مIوقتلا تاودأ عون·تو

 ،ي¦رح/fFمع ءادأ ،يÖاتك ءادأ( ھملع¢ راsظإل ھب مايقلا بلاطلا نم بلطتي يذلا ءادألا عون ثيح نمو ،)ي�ادجو فادoأ ،ةIراsم فادoأ ،ةيفرعم

 ملس ،حي(�ت ملس ،بطش ةمئاق ،حي(�ت حاتفم( بلاطلا نم مدقملا ءادألا fgع ما:حألا رادصØو حي(�تلا ةقIرط ثيح نمو ،)R×فش ءادأ

 .)يماتخ مIوقت ،IºRو:ت مIوقت( ررقملا EF بلاطلل يÚا½Ùلا لدعملا رادصإ EF ھفيظوتو QR¬اردلا لصفلا EF مIوقتلا قيبطت تيقوت ثيح نمو ،)ريدقت

 بسح اsفي�صتب ةنورقم ،µFاعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ةبلطلا مييقت EF اsمادختسا نكمي R§لا ليدبلا مIوقتلا تاودأب ةمئاق )1( لودج ضرع�و

  .ةحي(Û ةقIرطب اsفيظوت س�ردتلا ةئيo وضع fgع لsسdل ؛اoركذ قباسلا ةعÖرألا بناو�)ا

 :ÜF ،ءازجأ ةثالث نم ليدبلا مIوقتلا ةادأ نو:تتو

 فادoألل ھقيقحت fgع ليلدك رضاحملل ھميلس¢و ھب مايقلا ھنم بلطتي يذلا ديد�)ا فقوملاو ةل:شملا بلاطلل مدقت R§لا ،مIوقتلا ماsم .1

 .ةدوصقملا تاراsملاو ،تا¦ولسلاو ،ةيميلعتلا
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 لمعلا ميلس¢ تيقوت ديدحت عم ،ا½ßلإ عوجرلا ھنكمي R§لا رداصملا وحن ةبلطلا ھيجوتو ،ة°ولطملا ماsملا نع بلاطلل ة(Þاو تاميلع¢ .2

 .مIوقتلا ھبلطتي امب ھمايق fgع تابثا¦ ،ھميدقت ةقIرطو ھتغيصو ھطورشو

 .ھل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ،ما:حألا رادصØو ،ھلامعأو بلاطلا تاباجإ حي(�ت ةقIرط .3

 nLاعلا ميلعتلاب ةيساردلا تاررقملل ليدبلا م+وقتلا تاودأ .)1( لودج

 ليدبلا م+وقتلا تاودأ م
 حيxGتلا ةق+رط ءادألا عون فاد6ألا تالاجم

 ةح|}قملا

 تيقوت

 \�فش يOرح /KLمع ي�اتك ي�ادجو يراNم �Lرعم قيبطتلا

1.  
 ةيل��ملا تاناحتمالا

 Take-home Exam 
√ √  √   

 /حي(�ت حاتفم

 حي(�ت ملس
 يماتخ

2.  
 حوتفملا باتكلا تارابتخا

 Open Book Test  
√ √  √   

 /حي(�ت حاتفم

 حي(�ت ملس
 يماتخ

 يماتخ بطش ةمئاق  √   √  fF Practical Testمعلا رابتخالا  .3

4.  
 ةيsفشلا تاعوفدلا /تارابتخالا

VIVA/Oral Test 
 حي(�ت حاتفم √    √ √

 /يماتخ

 IºRو:ت

5.  
 íFام�)ا /يدرفلا عورشملا

 Project (Individual/ Group) 
 حي(�ت ملس   √  √ 

 /يماتخ

 IºRو:ت

 IºRو:ت حي(�ت حاتفم   √  √ √ Assignments ةيل��ملا ةطش�ألا/نIرامتلا  .6

 حي(�ت ملس  √   √  Poster/Podcast تارش�لا  .7
 /يماتخ

 IºRو:ت

8.  
 ةيثحبلا ةطK)ا/ثحبلا

 Research/Proposal 
 IºRو:ت حي(�ت ملس   √  √ √

9.  
 Recorded ةل��ملا ةيميدقتلا ضورعلا

Presentations 
 IºRو:ت ريدقت ملس √    √ 

10.  
 ي�و>;كلإلا زاجنإلا فلم

 E-Portfolio 
 يماتخ حي(�ت ملس   √  √ √

11.  
 ةينو>;كلإلا تاشقانملاو ةكراشملا

 E-Discussion 
 IºRو:ت بطش ةمئاق √    √ √

12.  
 ةيتوصلا تالي��·لاو ةيئرملا مالفألا جاتنا

Films & Audio 
 حي(�ت ملس  √   √ 

 /يماتخ

 IºRو:ت

13.  
 يرIرسلا ناحتمالا

 Clinical Examination (OSCE) 
 √   √  

 /بطش ةمئاق

 ريدقت ملس
 يماتخ

14.  
  ةمظنملا ةظحالملا

Structure Observation 
 √   √  

 /بطش ةمئاق

 ريدقت ملس
 IºRو:ت

 حي(�ت ملس   √  √  Case Studies ةلا()ا ةسارد  .15
 /يماتخ

 IºRو:ت

16.  
 ةيلمأتلا تاصúKملا

 Reflection Summary 
 حي(�ت ملس   √   √

 /يماتخ

 IºRو:ت

17.  
 ة>¸صقلا تارابتخالا

 Short Test/ Quizzes 
 IºRو:ت حي(�ت حاتفم   √   √

18.  
 /Report ةيدقنلا تاعجارملا /رIرقتلا

Critical Review 
 IºRو:ت حي(�ت ملس   √  √ √

 IºRو:ت ريدقت ملس √     √ Dialog/ Conversation ةثدا(»ا  .19

 IºRو:ت ريدقت ملس √    √ √ Debate ةرظانملا  .20

21.  
 ةا¦ا(»ا /راودألا بعل

 Drama/ Simulation 
 IºRو:ت ريدقت ملس  √   √ 

22.  
 نارقألا مييقت /ي¢اذلا مييقتلا

 Self/ Peer Assessment 
 IºRو:ت ريدقت ملس   √ √ √ √

 IºRو:ت ريدقت ملس   √ √   Questionnaire نايÿتسالا  .23

 IºRو:ت ريدقت ملس √   √   Free Speech ر()ا >¸بعتلا  .24
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 اھقیبطت لحارمو لیدبلا میوقتلا تاودأ رایتخا رییاعم -4
 رايتخا رضا(»ا fgعف ،بلاطلاو رضا(»ا نم ل¦ ھجاوت R§لا تايدحتلا عونتو ،ا½!امإدختسا فالتخاو ليدبلا مIوقتلا تاودأ عونتل ارظن

 ةعيبط بسح اo>¸غ نع ةنيعم تاودأ مادختسا عيش" دقو .ملعتلا تاجاتن مييقت قدص نامضل ؛QR¬اردلا هررقمل ةبسانملا مIوقتلا تاودأ

 ثيح نم ھسردي يذلا QR¬اردلا ررقملا ىوتسم íFاري نأ رضا(»ا نم بلطتIو .ةيناس�إلا وأ ةيملعلا تاصصختلاب ھطابترا ثيح نم ،ررقملا

 ضرع�و .ن¸سرادلا ةبلطلا ددعو ،QR¬اردلا ررقملاب ةيس�ردتلا بعشلا م�# ةاعارم عم ايلعلا تاساردلا وأ ةيعما�)ا تاساردلا ىوتسم Eg ھنو¦

 ،)ة>¸غص/ة>¸بك( ررقملاب ةيس�ردتلا بعشلا م�#و ،)ةيناس�إ/ةيملع( تاصصختلل ا½Õمءالمل اقفو ليدبلا مIوقتلا تاودأ في�صت )2( لودج

 :ةيتآلا لحارملاب مايقلا بلطتي ،ليدبلا مIوقتلل لضفأ مادختسا ققحتي ي:لو .)ايلع تاسارد /ةيعماج تاسارد( ررقملا ىوتسمو

  .ررقملل ةيميلعتلا تاجرK»ا ديدحتو QR¬اردلا ررقملا تاعوضوم ليلحت .1

 ،قيبطتلا ،مsفلا ،ركذتلا :ةيفرعملا تاجرK»ا( ا½!اIوتسمو ررقملل ةيميلعتلا تاجرK»ا لا�» اقفو ليدبلا مIوقتلا تاودأ رايتخا .2

 .QR¬اردلا ررقملاب ةيس�ردتلا بعشلا م�#و عقوتملا ءادألا عونو ،)بيك>;لا ،مIوقتلا ،ليلحتلا

 .QR¬اردلا ررقملا fF EFكلا ريدقتلا EF ليدبلا مIوقتلا تاودأل ةيÿس� نازوأ لمع .3

  .)>¹كأ وأ ةرم( ليدبلا مIوقتلا تاودأ راركت تارم ددع ديدحت .4

 .ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت ديعاومل ةينمز ةطخ لمع .5

 .اsحي(�ت ةقIرط ديدحتو ،ليدبلا مIوقتلا تاودأ دادعإ .6

 .)ةيا½Ùلا تيقوتو ةيادبلا تيقوت ديدحت عم( ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت .7

 .ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو تاجردلا دصرو ليدبلا مIوقتلا تاودأ حي(�ت .8

 .ليدبلا مIوقتلا تاودأ تاجردل ةيÿس�لا نازوألا لالخ نم QR¬اردلا ررقملل ةيل:لا ةجردلا باسح .9
 

اقبط ةيساردلا تاررقملل ليدبلا م+وقتلا تاودأ .)2( لودج
ً

 ةماNلا تا|�غتملا نم ددعل 

 ليدبلا مIوقتلا تاودأ م

 ةبعشلا م�# ررقملا ةعيبط  تاصصختلا
 ةلحرملا ىوتسم

 ةيساردلا

 fFمع يرظن ةيناس�إ ةيملع
 /يدايع

 ي:ي�يل¦ا
 ة>¸غص ة>¸بك

 تاسارد

 ةيعماج

 تاسارد

 ايلع

1.  
 ةيل��ملا تاناحتمالا

Take-home Exam 
√ √ √ l l √ √ l √ 

2.  
 حوتفملا باتكلا تارابتخا

 Open Book Test  
√ √ √ l l √ √ l √ 

 √ √ √ fF Practical Test √ √ - √ √ lمعلا رابتخالا  .3

4.  
 ةيsفشلا تاعوفدلا/تارابتخالا

VIVA/Oral Test 
√ l √ l √ l √ l √ 

5.  
 íF Projectام�)ا/يدرفلا عورشملا

(Individual/ Group) 
√ √ - √ l l √ l √ 

 √ √ √ √ Assignments √ √ l √ l ةيل��ملا ةطش�ألا/نIرامتلا  .6

 √ Poster/Podcast √ l l √ l l √ l تارش�لا  .7

8.  
 /Research ةيثحبلا ةطK)ا/ثحبلا

Proposal 
√ √ √ √ - l √ - √ 

9.  
 Recorded ةل��ملا ةيميدقتلا ضورعلا

Presentations 
√ √ √ √ √ √ l √ √ 

 √ √ √ E-Portfolio √ √ √ √ l l ي�و>;كلإلا زاجنإلا فلم  .10

11.  
-E ةينو>;كلإلا تاشقانملاو ةكراشملا

Discussion 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12.  
 تالي��·لاو ةيئرملا مالفألا جاتنا

 Films & Audio ةيتوصلا
√ l - √ l l √ l √ 
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 ليدبلا مIوقتلا تاودأ م

 ةبعشلا م�# ررقملا ةعيبط  تاصصختلا
 ةلحرملا ىوتسم

 ةيساردلا

 fFمع يرظن ةيناس�إ ةيملع
 /يدايع

 ي:ي�يل¦ا
 ة>¸غص ة>¸بك

 تاسارد

 ةيعماج

 تاسارد

 ايلع

13.  
µرسلا ناحتمالاIير Clinical 

Examination (OSCE) 
√ - - l √ l √ √ √ 

14.  
 Structure ةمظنملا ةظحالملا

Observation 
√ l - √ √ l √ √ √ 

 √ Case Studies √ l - √ √ l √ l ةلا()ا ةسارد  .15

16.  
 Reflection ةيلمأتلا تاصúKملا

Summary 
l √ √ l - l √ l √ 

17.  
 /Short Test ة>¸صقلا تارابتخالا

Quizzes 
√ √ √ √ l √ √ √ l 

18.  
 /Report ةيدقنلا تاعجارملا/رIرقتلا

Critical Review 
l √ √ l - √ √ l √ 

 √ √ √ Dialog/ Conversation √ √ √ √ √ l ةثدا(»ا  .19

 √ √ √ √ Debate l √ √ l l ةرظانملا  .20

21.  
 /Drama ةا¦ا(»ا/راودألا بعل

Simulation 
√ - - √ √ l √ √ l 

22.  
 Self/ Peer نارقالا مييقت/ي¢اذلا مييقتلا

Assessment 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ Questionnaire √ √ √ √ - √ l نايÿتسالا  .23

 Free Speech - √ √ - - l √ √ l ر()ا >¸بعتلا  .24

µ رسلا رابتخالا قبطنيIع يرfg رمتلاو بطلا¦ ةيكي�يل¦إلا تاصصختلاIع اضيأ قبطني امك ،ضfg ردتلا تاررقمIلا ي�اديملا ب§R لثم ةيكي�يل¦إ ةيناديم تا>خ نمضتت 

  .تايل:لا EF ي�اديملا بIردتلا تاررقم

 اsمادختساب %�ني ال )-( د�s)او تقولا نم ادIزم بلطتت دق R§لا تاع�وطتلا ضع¡ عم قيبطتلل ةلباق )l( اsمادختساب %�ني )(√

 

 اھعم لماعتلل ةحرتقم بیلاسأو ينورتكلإلا لیدبلا میوقتلا تایدحت -5
 هاندأ )3( لود�)ا %ÞوIو .ةيديلقتلا تارابتخالاب ةنراقم ،اينو>;كلإ تقبط اذإ ةصاخو ،تاددsمو تايدحت نم ليدبلا مIوقتلا تاودأ ولخت ال

 .اsعم لماعتلا بيلاسأل تاح>;قم عم ا½!اددsمو ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت ھجاوت R§لا تايدحتلا نم ةعومجم
 

 اsعم لماعتلا بيلاسأل تاح>;قم عم ھتاددsمو ليدبلا مIوقتلا تاودأل ي�و>;كلإلا قيبطتلا ھجاوت R§لا تايدحتلا .)3( لودج
 لماعتلل ةح|}قملا بيلاسألا ددNملا /يدحتلا م

 دنع ا6رفاوت مدع وأ تن|}نإلا فعض  .1

 ةبلطلا ضع�

 .نما�;ملا قيبطتلا بلطتت R§لا ليدبلا مIوقتلا تاودأ ددع ليلقت وأ بنجت -

 .يدحتلا اذo ةاعارم عم ءادألا م�&) اقفو مIوقتلا تاودأ ذيفنت ةلsم ديدحت -

  .ةبلطلل مسقلا وأ ةيل:لا ىوتسم fgع ºRف معد ميدقت -

 مادختسا �L ةبلطلا ة|�خ فعض  .2

 ي�و|}كلإلا ملعتلا جمار�و بوسا�Gا

 ."لدووملا" ةيميلعتلا ةصنملا مادختسا fgع بIردت ميدقت -

 ةمدقتملا ةي°وسا()ا جما>لا وأ ليدبلا مIوقتلا تاودأ ذيفنتل ةعÚاشلا ةي°وسا()ا جما>لا مادختسا -

 .QR¬اردلا ررقملا EF ةمدختسملا

 .ةبلطلل مسقلا/ةيل:لا/ةعما�)ا ىوتسم fgع ºRف معد ميدقت -

 ةبلطلا ىدل ةقباسلا ة|���ا فعض  .3

 ليدبلا م+وقتلاب

 .ةمدختسملا مIوقتلا تاودأ EF ةبلطلا لامعأ fgع ةقباس ةلثمأو جذامن ءاطعإ -

 بسح ةبلطلا عم اقباس ةمدختسملا كلت ةصاخو ،QR¬اردلا ررقملا تابلطتمل ةبسانم مIوقت تاودأ مادختسا -

 .صصختلاو ةيل:لا

 .ايلع ةيسارد تاIوتسم نم ةبلط وأ س�ردت يدعاسم نم ºRف معد ميدقت -

 ة+و6و ي�و|}كلإلا لاحتنالا ةينا[مإ  .4

 بلاطلا

 .ةيادبلا ذنم اsعم لماعتلاو لاحتنالا فشكل جمارب مادختسا -

 .QR¬اردلا ررقملا بعش يرضاحم وأ ةيل:لا يرضاحم عيمج لبق نم تاسرامملا ديحوت -
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 لماعتلل ةح|}قملا بيلاسألا ددNملا /يدحتلا م

  .تايكولسلا هذfg oع ةيميدا¦ألا تاعبتلا لوح ةبطلل ة(Þاو تاميلع¢ ةباتك -

 .تايكولسلا هذfg oع ةيميدا¦ألا تاعبتلا لوح ةIرIرحتو ةيئرمو ةيعمس ةيعوت تارش�ل ةعما�)ا ميمصت -

 .ي�و>;كلإلا ملعتلل F'الخألا قاثيملا ليلد دادعإ -

 نم ةدعاسملا �Kع لوص�Gا ةينا[مإ  .5

 ن+رخآلا

  .تا¦ولسلا هذfg oع ةيميدا¦ألا تاعبتلا لوح ةبلطلل ة(Þاو تاميلع¢ ةباتك -

 هذfg oع ةيميدا¦ألا تاعبتلا لوح ةيباتكلاو ةيئرملاو ةيعمسلا ةيعوتلا تارش�ل ةعما�)ا ميمصت -

 .تايكولسلا

 .نIرخآلا نم ھيلع لصحي مل مدقملا لمعلا نأ بلاطلا نم دsع¢ ةباتك -

 تن|}نإلا رداصمب بلاطلا ةناعتسا  .6

 )لجوج تاباجإ(

 .ةيادبلا ذنم اsعم لماعتلاو لاحتنالا فشك جمارب مادختسا -

 .تا¦ولسلا هذfg oع ةيميدا¦ألا تاعبتلا لوح ةبلطلل ة(Þاو تاميلع¢ ةباتك -

 .اينو>;كلإ ھسdتقي مل مدقملا لمعلا نأ بلاطلا نم دsع¢ ةباتك -

 ةيتاذو ن�x�Gملا |�ياعم فالتخا  .7

 حيxGتلا

 .ةمدختسملا مIوقتلا ةادأل ةمءالم حي(�ت قئارط مادختسا -

 .ا½ßلع بIردتلاو نIرضا(»ا ن¸ب ةمدختسملا مIوقتلا ةادأل حي(�تلا قئارط ةشقانم -

 .ءامسألا نم الدب ةبلطلل ماقرأ وأ �¸مرت مادختسا -

 .ةبلطلا نم ةمدقملا ةيباتكلا لامعألل ةيمقرلا ةعابطلا مادختسا -

 .حي(�تلا ءانثأ ةحارلا نم اديج اطسق ذخأي ثيحب ةبلطلا لامعأ حي(�تل ھتقول رضا(»ا ميظنت -

 لقت�ي مث ،ةبلطلا عيم�) ءزج ل¦ %&�ي ثيحب مIوقتلا ةادأ EF ةبلطلا لامعأ حي(�ت رضا(»ا ميسقت -

 .ةبلطلا لامعأ بdترت >¸يغ¢ عم ىرخالا ءازجألل

 .ايلع ةيسارد تاIوتسم نم ةبلط وأ س�ردت يدعاسم ن¸يع¢ - ةبلطلل |�بكلا ددعلا  .8

 .حي(�تلا EF ةلIوط ةدم بلطتت ال تاودأ رايتخا -

 .ررقملاب ةمدختسملا مييقتلا تاودأ ددع ليلقت -

 تاجردل بلاطلا ةلداجم ةينا[مإ  .9

 مييقتلا

 .بلاطلل ةعجار ةيذغ¢ يطع¢و ا½!اذل ةحراش تاددحم fgع يوتحت حي(�ت قئارط مادختسا -

 .م½)ادأ ةدوج ىوتسم fgع مsسفنأب اومكحيل ةبلطلا عم اقبسم حي(�تلا ةقIرط ةكراشم -

 .ةعما�)اب tRيدا¦ألا ماظنلا EF ملظتلا ماظن مادختسا -

 نم >¹كأ ةيلقعلا ةمكا(»او يقطنملا >¸كفتلاو لالدتسالا تاراsم سايقل ليدبلا مIوقتلا تاودأ فيظوت - تاجردلا م� ت  .10

 .راsظتسإلا وأ ظف()ا fgع موقت R§لا تاودألا

 .ةيعوبسالاىتافيل:تلا ددع¢و ع�ونت -

 تاعوضوم فلتخم يطغ¢ نأ fgع مIوقتلا تاودأ EF )مولب في�صت( ةيميلعتلا فادoألا تاIوتسم ع�ونت -

 .ررقملا

 ،ا½ßف تاددsملا طبض بعصي R§لا IºRو:تلا مIوقتلا تاودأل لقأ نازوأ ءاطعØو ليدبلا مIوقتلا تاودأ ع�ونت -

 .لقأ تاددsم نم ي�اع¢ R§لاو يماتK)ا مIوقتلل ةمدختسملا مIوقتلا تاودأل >كأ نزو ءاطعØو

 مK+ت طبضل QR¬اردلا لصفلا ةيا½¼ µgإ راظتنالا مدعو ليدبلا مIوقتلا تاودأ EF ةبلطلا ءادأ ةبقارم -

 .تاجردلا

  

 لیدبلا میوقتلا تاودأ ةرادإ -6
 لوح روحمتت R§لا ،ليدبلا مIوقتلا تاودأل ةيكذلا ةرادإلا fgع رضا(»ا ةردق fgع ا>¸بك ادامتعا بلاطلا ءادأ مIوقت قدص دمتع"

 نم ةعومجم كانoو .ةعجارلا ةيذعتلا ميدقتو اsل حي(�لا قيبطتلاو ،تاودألا هذo ميمصت ةقدو ،ليدبلا مIوقتلا تاودأل حي(�لا رايتخالا

 :ي¢آلا EF لثمتتو ،ي�و>;كلإلا ملعتلا EF ةصاخو ،ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت ةرادإل ا½- ما�;لالا رضا(»ا نم بجوتي R§لا طورشلا

 fgع ظاف()ا QR EF¬اسألا اoرودل هاب·نالا نود نم اsقيبطت ةلوsس در�» اoرايتخا بنجتو ،ررقملل ةبسانملا ليدبلا مIوقتلا تاودأ رايتخا .1

 تاررقملا فادoأ قيقحت نمضي امب ،ررقملا نم ةاخوتملا ماsملاب مsمايقو ،ةيلا()ا فورظلا لظ EF ملعتلل ةبلطلا ةيعفاد نم لاع ىوتسم

  .ھبلطلل tRلعلا ليصحتلا ةءافكو ةيساردلا

 .QR¬اردلا ررقملل ةيميلعتلا فادoألا مظعم مييقت نامضل ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطتل دي�)ا طيطختلا .2

 حوضوو ةمزاللا ةينقتلا ةدعاسملا ميدقت لالخ نم دوش�ملا ملعتلا قيقحتب لالخإلا >¸غ نم ،ةمييقتلا ماsملاب ةبلطلا مايق تاءارجإ ليsس¢ .3

 .تاميلعتلا
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 مIوقتلا ةادأ EF رضا(»ا اsمدختسdس R§لا ما:حألا رادصØو ،ةجردلا دصرو ،اsمييقتو مsلامعأ حي(�ت ةقIرط EF ةبلطلا ةكراشم ةرورض .4

 .ليدبلا

 .ةمدختسملا ليدبلا مIوقتلا ةادأ عون بسح ةمزاللا ةينمزلا ة>;فلا ريدقتو مييقتلا ماsم ءادأل ةبلطلل فا¦ تقو ءاطعإ .5

 حي(�ت بلاطلا عيطتس" ثيحب ،IºRو:تلا مIوقتلاب ةصاK)ا ليدبلا مIوقتلا تاودأ EF ماsملا ءادأل ةيفاضإ ةلوأحم بلاطلا ءاطعإ ةينا:مإ .6

 .ھئادأ

 ا½�Õ)اعم لالخ نم كلذو ،رضا(»ا لبق نم ةيتاذلا ما:حألا ليدبلا مIوقتلا تاودأ fgع بلغ" ثيح ةبلطلل íFوضوملا مييقتلا fgع صر()ا .7

 .ةبلطلا ءامسأ نم الدب ةيعما�)ا ماقرألا مادختسا لثم ةفلتK»ا قئارطلاب

 .ةبلطلل ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو ديج ل:ش¡ ءادألا تاIوتسم ن¸ب �¸يمتلاو ،ةبلطلا مييقتل لاعف ل:ش¡ ليدبلا مIوقتلا تاودأ فيظوت .8

 نم مدقملا لمعلا عاضخإ ةرورضو ،ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت tR EFلعلا كا½Õنالا تايلمع نم د(úل ةبلطلل ة(Þاو تاميلع¢ عضو .9

 .Turnitin جمانرب لثم tRلعلا كا½Õنالا فشك جمارب µgإ بلاطلا

 .اينو>;كلا ليدبلا مIوقتلا تاودأ ذيفنتل ةينو>;كلإ ةيميلع¢ ةصنم يأ وأ لدووملا ةيميلعتلا ةصنملا فيظوت .10

 

 لیدبلا میوقتلا تاودأ -7
 Take-home Exam ةيل¤£ملا تاناحتمالا -1 -7

  ماعلا فصولا

 ةينمز ة>;ف لالخو ةبقارم وأ فارشإ نود ل��ملا EF ا½ßلع ةباجإلل ةبلطلل مدقت R§لا ليدبلا مييقتلا قئارط دحأ ةيل��ملا تاناحتمالا

 ديفتسdل بلاطلل تاصúKمو بتك نم ةفلتK»ا رداصملا ةحاتإ ثيح نم Open Book Test حوتفملا باتكلا رابتخا كلذب ھبش¢ ÜFو ،ةددحم

 نأ¦ ،روصلا نم ديدعلا ذخأي نأ نكمIو .ا½Õبقارمو ناحتمالا نا�) فارشإ تحت ةيداعلا ناحتمالا فورظ EF مدختس" دق >¸خألا نأ الإ ،ا½Ùم

 ةعسوملا ةباجتسالا ةلئسأ نمضتي دق ھنأ امك ،ملقلاو ةقرولا عون نم نو:ي دق وأ ،تن>;نإلا >ع وأ ،رتويبمكلا مادختساب جئاتنلا لي��¢ متي

Extended response لا§R ¢ةنورملا نم ةحاسم بلاطلل يطع EF ةديقملا ةباجتسالا تاذ ةلئسألا وأ )لاقملا ةباتك :لثم( >¸كفتلا Restricted 

response لا§R اوتحمو تاباجتسالا ل:ش ددحتoو .)ة>¸صقلا ةباجإلا ةلئسأ :لثم( اIلضف EF لثم oةباجإلل نمز ديدحت تاناحتمالا نم عونلا اذ 

 .لاثملا ليÿس fgع ن¸نثا وأ مويب ددحي نأ¦ ،هاوتحم عم بسان·ي

 تامإدختسالا

 .IºRو:تلا مIوقتلا EF لاعف ل:ش¡ تاناحتمالا نم عونلا اذo مدختس" .1

 .ةIراsم مأ تنا¦ ةيفرعم ايلع تاIوتسم نم ملعتلا فادoأ عم بسان·ي  .2

 .ةيثح°و ةيليلحت تاراsم وأ تالكشم لحو íFادبØو دقان >¸كفت نم ةقيمعلا ةينsملا تاراsملا فد½Õس" .3

 .>¸ك>;لا fgع ةردقلا مدعو رابتخالا قلق لثم ةباجتسالا fgع ةطغاضلا بابسألا تاناحتمالا نم عونلا اذo بنجتي .4

  .تالكشملا لح دنع ةيعادبإلا را:فألا ديلوت fgع ةردقلاو مييقتلاو بيك>;لاو ميظنتلاو >¸كفتلا fgع م½!اردق اورsظي ي¦ ةبلطلل ةصرف رفوي  .5

 :دادعإلا تاداشرا

 .ھلعفي نأ بلاطلا fgع بجي ام امإمت لاؤسلا %Þوي نأ بجي .1

 .ةجوأزملا ،ددعتم نم رايتخالا ،ةلمكتلا ،أطK)او باوصلا ةلئسأ :لثم ةيديلقتلا تاناحتمالا EF اsمادختسا نكمي R§لا ةلئسألا عاونأ بنجت .2

 كلذ لوح رودت ةلئسألا نم ةعومجم ا½ßلت مث ةروص وأ صنك ةل:شملا وأ فقوملل ضرع ا½ßف ىطع" R§لاو ةي>¸سفتلا ةلئسألا عون مدختسا .3

 .مدقملا فقوملا ليلحتو قيبطتلا لالخ نم ا½Ùع باجIو ،فقوملا

ارشؤم رفوتل ةبسانملا ةي½ßجوتلا لاعفألا مدختسا .4
ً

 ،للع ،فص ،نراق ،للح( لاؤسلا نع ةباجإلا EF عقوتملا ىوت(»او >¸كفتلا عاونأ fgع 

(Kص( ع دامتعالا مدع عمfg لا شقان لثم لاعفأ§R إ ىدؤت دقµg مييقت بعصي ةضماغو ةعساو تاباجتساsتو ا�)حيsا.  

اتقو بلطتت ��µFملا ناحتمالا ةلئسأف ؛فا¦ تقو دوجو نم دكأت .5
ً

 .ةيليلقتلا تاناحتمالا EF ةلئسألاب ةنراقم >كأ 

الدب ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا fgع QR¬اسأ ل:ش¡ زكرت حي(�ت >¸ياعم مدختسا .6
ً

 .ركذتلاو ءاعدتسالا تاراsم نم 

اعيمج ةبلطلا نأ نم دكأت .7
ً

 :ثيح نم ةصاخو تارابتخالا نم عونلا اذo ةعيبطب ةيادبلا نم ملع fgع 

  .يديلقتلا ناحتمالا نم ة°وعص >¹كأ ودبdس كلذلو ظف()ا fgع دمتع¢ ال ا½¼أ  -

اقئاع لثمي دق رداصملا نم >¸ثكلا fgع مoدامتعا نا -
ً

 .ةIرورضلا ةفرعملا fgع مsلوصح مامإ 
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 رابتخالا مت½3ال ثيح رداصملا كلت نم ةلوقنم تامولعم نم ھتباتك متي ام fgع تاجردلا نم ءازجأ يأ fgع نولصحي نل م½¼أ -

 .ÜF امك تامولعملا كلت ءاعدتساب

 .ةبلطلا ن¸ب مييقتلا ةلادع >¸فوتل عاطتسملا ردقب ةIرايتخا ةلئسأ ةباتك بنجت .8

 :اقفو ��µFملا ناحتمالا نمز ةدم ددح .9

 .)لوؤسملا هددحي( ةلئسألا fgع ةباجإلل EFا:لا نمزلاو ةيناحتمالا ةداملا ةعيبطل -

 لاح EF ةينو>;كلإلا ةصنملا fgع لامعألا كلت ميلس¢ ةقIرطو ،ةباجإلا ةباتكو ،ةفلتK»ا ةفرعملا رداصم مادختسال صصK»ا تقولل -

 .دع¡ نع تاناحتمالا قيبطت

 .ا½ßلإ عوجرلا ةبلطلل حرصم >¸غ ىرخأ تاsج نم ةدافتسالل حمس" نأ نكمي ھيف غلابم ل:ش¡ تقولا ةداIز نأ ةاعارمل -

 :nL¤£ملا ناحتمالا مادختسا تايدحت

الدب م½3دل ةحاتملا داوملا fgع >¹كأ ةبلطلا �¸كرت µgإ يدؤي دق .1
ً

 .تالكشملا لح fgع �¸ك>;لا نم 

 .ناحتمالا EF رداصملا كلت مادختساب مsل حمس" املاط ناحتمالل ديج ل:ش¡ ةساردلاو مامتoالل نIرطضم اوسdل م½¼أ ةبلطلا دقتع" دق .2

 .يرابتخالا فقوملا طبض fgع لا()ا ةعيبطب رثؤي دق ةبلطلا عيم�) رداصملا سفن رفاوت مدع .3

ايدحت رخآلا وo ل:ش" دق تارابتخالا نم عونلا اذ½- ةبلطلا ةفلأ مدع .4
ً

ا>¸بك 
ً

 .ناحتمالا تقو مsل 

 :nL¤£ملا ناحتمالا ةلئسأ �Kع ةلثمأ

 ةمئالملا ةلدألاو معدلا ميدقتو ،اsسرد R§لا تاعوضوملاب لصتت ةيلدج ةيضق نأش¡ فقوم ذاختا بلطتت ةلئسأ .1

 .ا½ßلع دمتعا R§لا رداصملا وأ عجارملا لالخ نم اsل معد ميدقتب ةنيعم ةيضقل تاح>;قم وأ لولح ميدقت .2

 .كلذ fgع ةلثمأ ركذ عم عقاولا EF اsقيبطت نكمي ةنيعم جذامن ءانب .3

 :يوب|}لا سفنلا ملع ررقم �L ملعتلا بيلاسأ عوضوم �Kع اNقيبطتو دادعإلا تاوطخ

 .)ملعتلا fgع ةرثؤملا لماوعلا اديدحتو ملعتلا بيلاسأ عوضوم( ��µFملا رابتخالا EF الاؤس ھنع بتكتس يذلا tRيلعتلا ىوت(»ا ديدحت .1

 ةيفيكو ملعتلا fgع ةرثؤملا لماوعلا ن¸ب ةقالعلا مsف( ا½ßف بلاطلا مييقت نأ بغرت R§لا ةيفرعملا تايلمعلاو ةيميلعتلا فادoألا ديدحت .2

 .)تا>¸سفتلاو تادان·سالا ميدقت عم ةفلتخم قئارطب ا½Ùع >¸بعتلاو ملعتلا fgع اo>¸ثأت

 لجأ نم ھمsفو ھليلحت بلاطلا نم بلطتي يذلا )EFرعملا ىوت(»ا( يقيبطتلا قايسلا فصول روصو تارابع¡ ةل:شملاو فقوملا ةباتك .3

 .ھنم ة°ولطملا ةيفرعملا تايلمعلا قيبطت

 .)اsمييقت بولطملا ةيفرعملا تايلمعلا( ا½Ùع ھتباجا ميدقتو ھب مايقلا بلاطلا نم بولطملا وأ ةلئسألا ةغايص .4

 .تيقوتو ھتباجإل بلاطلا ميلس¢ ةقIرط انمضتم لما:لاب رابتخاللو لاؤس ل:ل ةماعلا تاميلعتلا ةباتك .5

 .)نكمأ نإ( لاؤسلا EF ھنيمضت عم ،لاؤس ل:ل حي(�ت ملس وأ حاتفم ميمصت .6

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :nL¤£ملا ناحتمالا حيxGت ةق+رط

oرط كانIملا ناحتمالا حي(�تل ناتق��µF: 

 ةلئسألا تابلطتم ةعيبط تفلتخا اذإ ةصاخو ،لاؤس ل:ل ةفلتخم حي(�ت قئارط )1

 .لما:لاب رابتخالل fFك حي(�ت جذومن )2

 

  تاميلع° :لاثم

 .)تدجو نإ( لاؤس ل¦ دنع ة(Þوملا ةصاK)ا تاميلعتلاب م�;لا -

  .نIرخآلا نم ةدافتسالا نود QR¬اردلا ررقملا نع كل ةحاتملا ةيملعلا ةداملا ءوض EF كسفنب بجأ -

 .ةدد(»ا ةدملا دع¡ ةباجإلا قاروأ مالتسا ماظنلا لبقي الو ،لدووم fgع ھتيادب تقو نم أدبت ناموي ةباجإلل صصK»ا نمزلا -

 :ناحتمالا EF ةلئسألا عيمج نع بجأ

 ،قلقلا ىوتسم :ÜFو تا>¸غتملا نم ددع EF ةبلطلا ليصحت تاIوتسم ضافخنا بابسأ ةيئارجإلا ثوحبلا دحأ EF ن¸ملعملا نم قIرف رصح :لوالا لاؤسلا

اح>;قم مدق .تاذلا ةيلعافو ،ةركاذلا ،ةيعفادلا
ً

 كتباجأ ا(Þوم ،ميoافملا كلت نع ھتملع¢ ام ءوض EF تا>¸غتملا هذo عم لماعتلا تاIولوأ %Þوي قIرفلا اذsل 

امعدم ةقباسلا تا>¸غتملا ن¸ب >¸ثأتلا تاقالعل ططخم مسرب
ً

 ،تا>¸غتملا عيمج ططK»ا نمضتي نأ بجي( اsضا>;فا متي ةقالع ل:ل ةبسانملا تا>¸سفتلاب كتباجا 

 .)ةمل¦ 500 نع تامل:لا ددع دIزي الأ ةاعارم عم
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 :��µFملا ناحتمالا EF قباسلا لاؤسلا مييقتل ريدقت ملس :لاثم

 زاتمم ديج فيعض |�ياعملا

    تا>¸غتملا >¸ثأت تاقالعل ططK»ا مسر

    ططK»ا EF تاقالعلا >¸سفت

    ةمدقملا ةباجإلا ةقد

     تا>¸غتملا لومش

    مدقملا ح>;قملا ةدوج
 

 ��µFملا ناحتمالا مييقتل fFك حي(�ت ملس fgع لاثم

 ١ ٢ ٣ روFGا

 لاؤسلا EF ة°ولطملا بناو�)ا ةفا¦ ةباجإلا تطغ ةباجإلا لامتكا

 .ھل ةيعرفلا بناو�)او

 ة°ولطملا بناو�)ا بلغأ ةباجإلا تطغ

EF ھل ةيعرفلا بناو�)او لاؤسلا. 

 نم ددع EF ة>¸ثك صقن بناوج دجوت

 بناو�)او لاؤسلا EF ة°ولطملا بناو�)ا

 .ھل ةيعرفلا

 ةباجإلا طابترا

 ةلئسألاب

 ام دح µgإ ةطبترم ةمدقملا ةباجإلا  .ةلئسألاب %Þاو ل:ش¡ ةطبترم ةمدقملا ةباجإلا

  .ةلئسألاب

  .ةلئسألاب ةطبترم >¸غ ةمدقملا ةباجإلا

 تركذو ةديجو ةقوثوم رداصم نم ةباجإلا تمعد  ةباجإلا معد

 ةلدألا عيمج لمش¢و ، ا½ßلإ عوجرلا مت R§لا رداصملا

 .تايبدألا EF ةدوجوملا ةلصلا تاذ ةمsملا

 ةقوثوم رداصم نم ةباجإلا معد مت

 رداصملا ركذ متو ، ام دح µgإ ةديجو

 .،نايحألا ضع¡ EF اsل عوجرلا مت R§لا

 ةقوثوم رداصم نم ةباجإلا معد متي مل

 عوجرلا مت R§لا رداصملا ركذت ملو ةديجو

  ، اsل

 ادقنو ،عوضوملل اقيمع امsف بلاطلا ةباجإ رsظت ةباجإلا ةدوج

 ناحتمالا ةلئسأ EF ةنمضتملا ميoافملل اليلحتو

  >¸بك ل:ش¡

 الوبقم امsف بلاطلا ةباجإ رsظت

 ميoافملل اليلحتو ادقنو ،عوضوملل

 ل:ش¡ ناحتمالا ةلئسأ EF ةنمضتملا

 طسوتم

 ھمsف بايغ بلاطلا ةباجإ رsظت

 ليلحتلاو دقنلا بايغو ،عوضوملل

 ةلئسأ EF ةنمضتملا ميoافملل كيكفتلاو

  ناحتمالا

 ةلاصألا

 عادبالاو

 تاباجØو ةلثمأو بلاطلل اليصأ المع ةباجإلا سكع¢

 دsج ھ°و ،%Þاو ل:ش¡ بلاطلا ةيص6K سكع¢

 .رركم >¸غو فلتخم حرط ميدقت لثم %Þاو عدبم

 بلاطلل افولأم المع ةباجإلا سكع¢

 ةيص6K سكع¢ تاباجØو ةلثمأو

 .لوبقم دsج ھ°و ،ام دح µgإ بلاطلا

 نود بلاطلل ايديلقت المع ةباجإلا سكع¢

 ةيص6K سكع¢ تاباجØو ةلثمأ ءاطعإ

 .رركم حرط ميدقتو ، بلاطلا

 راركتلا بنجت

 باNسالاو

 باsسإ وأ راركت يأ نود ةلئسألا fgع ةزكرم ةباجإلا

EF ةديدج ةلثمأو تارابع¡ ةباجإلا معد عم ،ةباجإلا 

 .ةباجإلا معدت ةزيامتمو

 باsسإلا نم ةطيس¡ ةبس� دجوت

 تارابع¡ ةباجإلا معد عم ،راركتلاو

 .ةباجإلا معدت ةزيامتمو ةديدج ةلثمأو

 ل:ش¡ ةباجإلا EF باsساو راركت دجوي

 .ديفم >¸غو >¸بك

 ةميلس ةغل°و %Þاوو مظنم ل:ش¡ ةباجإلا ضرع مت ةغللاو ميظنتلا

 .ةيعبطملاو ةIوغللا ءاطخألا نم ةيلاخ

 ،ةباجإلا ميظنت EF صقنلا ضع¡ دجوي

 .ةيعبطملاو ةIوغللا ءاطخألا ضع¡ عم

 ميظنت EF صقنلا نم >¸ثكلادجوي

 ةIوغللا ءاطخألا نم >¸ثكلاو ،ةباجإلا

 .ةيعبطملاو

 

 Open Book Test حوتفملا باتكلا رابتخا -2 -7

  ماعلا فصولا

 ،تارضا(»ا تاصúKم وأ ،باتكلا لثم رداصملا نم ددع مادختساب ةبلطلل حمس¢ R§لا ةليدبلا مييقتلا قئارط دحأ وo حوتفملا باتكلا رابتخا

اءزج نا¦و ھس�ردت مت يذلا ىوت(»اب طبترم 7Fراخ ردصم يأ وأ
ً

 نكمي ةقIرطلا هذo مادختسا دنعو .ررقملاب ةطبترملا ةيس�ردتلا رداصملا نم 

 دعوم لبق اsميدقت متي نأ وأ )ةبقارملا تحتو ناحتمالا نا�) لخاد ةيداعلا ناحتمالا فورظ EF( ھسفن رابتخالا تقو EF ةبلطلل ةلئسألا ميدقت

ارابتخا دع" ةلا()ا هذEF o وoو online دع¡ نع ناحتمالا اذo قيبطت نكمملا نمو .مويب رابتخالا
ً

ايل��م 
ً

 Take Home Exam ¦ةلئسألا مدقن نأ 

 باتكلا رابتخا يدؤي دقو .موي لالخ ا½ßلع ةباجإلا نسحتس�و ن¸موي نع ة>;فلا دIزت الأ ةلا()ا هذ9F EF oب�Iو .ا½ßلع ةباجإلل ن¸موي وأ موي ددحنو

الدب م½3دل ةحاتملا داوملا fgع >¹كأ ةبلطلا �¸كرت µgإ حوتفملا
ً

 مامتoالل نIرطضم اوسdل م½¼أ ةبلطلا دقتع" دق امك ،تالكشملا لح fgع �¸ك>;لا نم 

 عونلا اذfg oع ةبلطلا بIردت يرورضلا نم نا¦ كلذلو ،ناحتمالا EF رداصملا كلت مادختساب مsل حمس" املاط ناحتمالل ديج ل:ش¡ ةساردلاو

 ةلئسألا نع ةباجإلل ا½¼ومدختس" ةبلطلل ةنيعم رداصم ةحاتإ بÿسÖو .ماع ل:ش¡ م½)ادأ ىوتسم fgع ھب م½Õفلأ مدع رثؤي ال :§ح تارابتخالا نم

 ةلئسأ :لثم( حوتفملا باتكلا EF اsمادختسا بسانملا نم نو:ي نل ةيداعلا تاناحتمالا EF اsمادختسا نكمي R§لا ةلئسألا عاونأ نم ديدعلا نإف

 .)ةجوأزملا ،ددعتم نم رايتخالا ،ةلمكتلا ،أطK)او باوصلا

 تامإدختسالا

  :لاثم

 :ةماع تاميلع°

 .)تدجو نإ( لاؤس ل¦ دنع ة(Þوملا ةصاK)ا تاميلعتلاب م�;لا -

 نم ةدافتسالا نود ةداملا نع كل ةحاتملا ةيملعلا ةداملا ءوض EF كسفنب بجأ -

  .نIرخآلا

 لبقي الو ،لدووم fgع ھتيادب تقو نم أدبت ناموي ةباجإلل صصK»ا نمزلا -

 .ةدد(»ا ةدمفلا دع¡ ةباجإلا قاروأ مالتسا ماظنلا

 :ةيلاتلا ةلئسألا عيمج نع بجأ

 ةلعافلا تا|�غتملا ن�ب نم تاذلا ةيلعاف ،ةركاذلا ،قلقلا ،ةيعفادلا |�تع°"   -

اططخم مسرا "درفلا ملع° �Kع ةرثؤملاو
ً

 ةقباسلا تا|�غتملا ن�ب |�ثأتلا تاقالعل 

امعدم
ً

 نأ بجي( اNضا|}فا متي ةقالع ل[ل ةبسانملا تا|�سفتلاب كتباجا 

 500 نع تامل[لا ددع د+زي الأ ةاعارم عم ،تا|�غتملا عيمج طط�Fا نمضتي

Oةمل(. 

 

 ةغايص حوضو نم QR¬اسأ ءزج >تع¢ رمحألا نوللاب تامل:لا عيمج :ةظحالم

 )حي(�تلا( ريدقتلا ملس ءانبل µgوأ ةوطخ µgإ ةفاضإلاب لاؤسلا
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 .مIوقتلاو بيك>;لاو ليلحتلا¦ ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا تارابتخالا نم عونلا اذo ززع" .1

الدب اsقيبطتو اsميظنتو تامولعملا µgإ لوصولا ةيفيك دصق نع >تخي .2
ً

 .ا½)اعدتساو اsظفح نم 

ايداع رابتخالا نم F'ابلا ءز�)ا ىقبIو طقف رابتخالا نم اًءزج حوتفملا باتكلا نو:ي نأ نكمي .3
ً

 تاعاقب ةيعيبطلا رابتخالا فورظ EF كلذو( 

 .)تاناحتمالا

  دادعإلا تاداشرإ

 .ھلعفي نأ بلاطلا fgع بجي ام امإمت لاؤسلا %Þوي نأ بجي .1

اتقو بلطتت حوتفملا باتكلا ةلئسأ نأ ثيح فا¦ تقو دوجو نم دكأت .2
ً

 .ةيليلقتلا تاناحتمالا EF ةلئسألا ھبلطتت يذلا تقولا نم >كأ 

الدب ،ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا fgع QR¬اسأ ل:ش¡ زكرت حي(�ت >¸ياعم مدختسا .3
ً

 .ركذتلاو ءاعدتسالا تاراsم نم 

اعيمج ةبلطلا نأ نم دكأت .4
ً

 كلذلو ظف()ا fgع دمتع" ال ھنأ ثيح نم ةصاخو تارابتخالا نم عونلا اذo ةعيبطب ةيادبلا نم ملع fgع 

  يديلقتلا ناحتمالا نم ة°وعص >¹كأ ودبdس

اقئاع لثمي دق رداصملا نم >¸ثكل ةبلطلا مادختسا .5
ً

  ةIرورضلا ةفرعملا fgع مsلوصح مامإ 

 باتكلاو ةيداعلا ناحتمالا ي¢روص ن¸ب جمدلا نكمي ثيح ،حوتفملا باتكلاب نو:تس R§لا ÜF ناحتمالا ءازجأ يأ %Þاو ل:ش¡ ددح .6

 .ناحتمالا نا�úب ةيداعلا فورظلا EF كلذو ناحتمالا تيقوت سفن EF حوتفملا

 تاعاق لوخد دنع داوملا هذo صحف متdس ھنأ°و ناحتمالا ةعاق EF بالطلل ا½- حمسdس R§لا رداصملا عون %Þاو ل:ش¡ ددحي نأ بجي .7

 .ناحتمالا

 :|�تسجاملل يوب|}لا ءاصحالا ررقم �L ةيئاصحإ تاليلحت عوضوم �L حوتفم باتك رابتخا دادعا تاوطخ

 "ت" رابتخاو نوس>¸ب طابترا لماعم fgع ةيئاصحإ تاقيبطت :عوضوم( رابتخالا EF الاؤس ھنع بتكتس يذلا tRيلعتلا ىوت(»ا ديدحت .1

 .)ن¸تلقتسم ن¸تعومجم يطسوتم ن¸ب قورفلا ةلالدل

 نوس>¸ب طابترا لماعم باسح SPSS EF جمانرب مادختسا( ا½ßف بلاطلا ميقت نأ بغرت R§لا ةيفرعملا تايلمعلاو ةيميلعتلا فادoألا ديدحي .2

 .)APA ماظنب امsجئاتن رIرقتو ةلقتسملا تاعوجملل "ت" رابتخاو

 .ھمsفو ھليلحت بلاطلا fgع 9Fب�ي يذلا )يراsملا-EFرعملا ىوت(»ا( يقيبطتلا قايسلا فصت روصو تارابع¡ ةل:شملاو فقوملا ةباتك .3

 .)اsمييقت بولطملا ةيفرعملا تايلمعلا( ا½Ùع ةباجإلا بلاطلا نم بولطملا ةلئسألا/لاؤسلا ةغايص .4

 .ھتباجال بلاطلا ميلس¢ تيقوتو ةقIرط انمضتم لما:لاب رابتخاللو لاؤس ل:ل ةماعلا تاميلعتلا ةباتك .5

 .)نكمأ نإ( لاؤسلا EF ھنيمضتو لاؤس ل:ل حي(�ت ملس وأ حاتفم ميمصت .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :لاثم

 :ةماع تاميلع°

 .)تدجو نإ( لاؤس ل¦ دنع ة(Þوملا ةصاK)ا تاميلعتلاب م�;لا -

 نم ةدافتسالا نود ةداملا نع كل ةحاتملا ةيملعلا ةداملا ءوض EF كسفنب بجأ -

  .نIرخآلا

 لبقي الو ،لدووم fgع ھتيادب تقو نم أدبت ناموي ةباجإلل صصK»ا نمزلا -

 .ةدد(»ا ةدمفلا دع¡ ةباجإلا قاروأ مالتسا ماظنلا

 :ةيلاتلا ةلئسألا عيمج نع بجأ

 ةلعافلا تا|�غتملا ن�ب نم تاذلا ةيلعاف ،ةركاذلا ،قلقلا ،ةيعفادلا |�تع°"   -

اططخم مسرا "درفلا ملع° �Kع ةرثؤملاو
ً

 ةقباسلا تا|�غتملا ن�ب |�ثأتلا تاقالعل 

امعدم
ً

 نأ بجي( اNضا|}فا متي ةقالع ل[ل ةبسانملا تا|�سفتلاب كتباجا 

 500 نع تامل[لا ددع د+زي الأ ةاعارم عم ،تا|�غتملا عيمج طط�Fا نمضتي

Oةمل(. 

 

  :لاثم

 :ةماع تاميلع°

   .ھمدختس¢ يÚاصحإ رابتخا ل:ل بسانملا جئاتنلا رIرقت بتكأ -  .طقف ررقملا باتك ÜF كل ةحاتملا ةيملعلا ةداملا-

 ."ناتعاس" ةباجإلل صصK»ا نمزلا - .رابتخالا ةلئسأ fgع ةباجإلل SPSS جمانرب مدختسا -
 

 :ةيلاتلا ةلئسألا عيمج نع بجأ

-   �L ع ةبلطلا نم ةنيع تاباجتسا ،قفرملا تانايبلا فلمK� تاذلا ةيلعافو قلقلل ن�سايقم، �L اقفوو ،تانايبلا هذ6 ءوض
ً

 |�تخا ءاصحإلا ررقم �L ھتملع° امل 

اقفو امÉUم ل[ل جئاتنلا ر+رقت |�ياعم اًيعارم ،ن�يئاصحإ ن+رابتخا مدختس° نأ �Kع ن�تفلتخم ن�تÈضرف
ً

 عم ،)ةيملعلا لئاسرلا ةباتك �L دمتعملا( APA ماظنل 

 اÍUلع لصحت \Ìلا جئاتنلا |�سفت

 :nLاتلا ل[شلاب لاؤسلا اذ6 مييقتل حيxGت ملس ءانب نكمي :حيxGتلا |�ياعم

 )3( زاتمم )2( ديج )1( فيعض |�ياعملا

 تايضرفلا ةباتك
 وأ /ةحي(Û >¸غ تايضرف ةغايص

 ا½Õغايص مدع

 مئالت وأ ةحي(Û تايضرف ةغايص

 ام دح µgإ تارابتخالا

 تارابتخالل ةمئالمو ةحي(Û تايضرف ةغايص

 تارابتخالا

 ةيئاصحإلا

 ةيئاصحإ تارابتخا مدختس¢ مل

 >¸غ تارابتخا تمدختسا وأ

 ةمئالم

 ةحي(Û ةمدختسملا تارابتخالا ضع¡

 تايضرفلل ةمئالمو

 ةمئالمو ةحي(Û مدختسملا تارابتخالا

امامت تايضرفلل
ً

 

 جئاتنلا ر+رقت
 رIرقت /جئاتنلا ارIرقت متي مل

 حي(Û >¸غ جئاتنلا

امامت حي(Û جئاتنلا رIرقت ام دح µgإ حي(Û جئاتنلا رIرقت
ً

 

 جئاتنلا ضرع EF حي(Û ل:ش¡ APA ماظن عبتا ام دح µgإ جئاتنلا ضرع APA EF ماظن عبتا جئاتنلا رIرقت APA EF ماظن عب·ي مل APA ماظن

 جئاتنلا |�سفت
 جئاتنلا ترسف /جئاتنلا رسفت مل

 ئطاخ ل:ش¡

امامت حي(Û حئاتنلا >¸سفت ام دح µgإ حي(Û جئاتنلا >¸سفت
ً
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  )VIVA/Oral Test( ةيNفشلا تاعوفدلا/تارابتخالا -3 -7

 ماعلا فصولا

 ثيح ا½3وحت R§لا ةلئسألا نع بلاطلا ةباجإ ةقIرط EF ةIرIرحتلا وأ ةيديلقتلا تارابتخالا نع ةيsفشلا ةلئسألاو تارابتخالا فلتخت

 ةبلط تاشقانم دع¢و .ةIرIرحتلاو ةيباتكلا ةباجإلا نم الدب مالكلاو تاوصألا مادختساو ةيsفشلا ةباجإلا مادختساب ھتباجإ بلاطلا مدقي

 ل:ش fgع وأ يÖاتك ل:ش fgع ةيsفشلا تارابتخالا EF ةلئسألا ضرع متي دقو .ةيsفشلا تارابتخالا نم ةيئا½Ùلا ةشقانملا ا½ßف امب ايلعلا تاساردلا

 ةلئسأ عويش عم ،ةيئاش�الا ةلئسألا وأ ةيعوضوملا ةلئسألا ن¸ب تارابتخالا EF ةلئسألا عون·تو .بلاطلا fgع ا½ßقلي رضا(»ا لبق نم اضيأ R×فش

 :ن¸بناج نم بلاطلا تاباجإ مييقت fgع رضا(»ا زكري ثيحب بلاط ل¦ fgع يدرف ل:ش¡ تارابتخالا هذo ميدقت متي ابلاغو .ة>¸صقلا ةباجإلا

 را:فألا راضحتسإ fgع ةردقلا بلاطلا نم بلطتي ثيح ،بلاطلل R×فشلا >¸بعتلا fgع ةردقلاو ،تامولعملا ة(Û ثيح نم ةيملعلا ةقدلا

 fgع ةيsفشلا تارابتخالا قيبطت نكمي امك .ھحوضوو توصلا تا>ن مادختسا fgع ةردقلا عم رشابم µFاجترا ل:ش¡ ايsفش ا½Ùع >¸بعتلاو

 .يدرف ل:ش¡ م½Õباجإ مييقت نم رضا(»ا نكمي امم ،ةسمخ fgع دIزت ال ةبلطلا نم ة>¸غص ةعومجم

 :تامإدختسالا

 .QR¬اردلا ررقملا EF ميoافملاو فراعملل R×فشلا >¸بعتلا fgع بلاطلا ةردق سdقت .1

 .تاغللاب ةقلعتملا ةصاخو ةيساردلا تاررقملا EF ةIوغللا تاراsملا سايقل ا>¸ثك %úصت .2

 .QR¬اردلا ررقملا EF ن¸عم عوضوم EF بلاطلل ةIوغللا ةليص()ا سdقت .3

 .ةلئسألا نع ةباجإلا tR EFلعلا لاحتنالل ةمواقملا قرطلا دحأ .4

 .بلاطلا عم ةينو>;كلإ ةلباقم ءارجا لالخ نم ي�و>;كلإلا مييقتلا EF ةلوsس¡ اsفيظوت نكمي .5

 .QR¬اردلا ررقملا ةعيبط بسح يماتK)ا مIوقتلاو IºRو:تلا مIوقتلا EF ةيsفشلا تارابتخالا فيظوت نكمي .6

 دادعإلا تاداشرإ

 .ةفد½Õسملا ةيميلعتلا فادoألا سdقت ثيحب ،اقبسم R×فشلا رابتخالا ةلئسأ ددح .1

 .ھئاقلا درجمب لاؤسلا مsف نم بلاطلا نكمت ة(Þاو ةلئسأ ةغايصب مق .2

 .بلاطلا نم اsعامس دع¡ ةباجإلا نع ةرشابم مك()ا وأ ،ةباجإلل ي¢وصلا لي��·لاب ءاوس ،بلاطلا ةباجإل كلي��¢ ةقIرط ددح .3

 .ةبلطلا عيمج ةيطغتل ةبسانم ةينمز ةطخو بلاط ل:ل اددحم انمز عض .4

 اsــــــسفن ةلئــــــسألا رركت ال ،دحاو نا:م EF ةبلطلا دوجو ةلاح EF امإ .يدرف ل:ــــــش¡ مsمييقت متIو ةبلطلا عيمج fgع ةلئــــــسألا ديحوت لــــــضفي .5

 .بلاط ل:ل عوضوملا سفن نع ةفلتخم ةلئسأ مدختساو ،ةبلطلا fgع

 .ةباجإلا EF تادعاسم يأ بلاطلا طع¢ الف ،يماتK)ا مIوقتلا R×فشلا رابتخالا ضرغ نا¦ اذإ .6

 .ةبلطلا تاباجا fgع مك()ا رادصإ EF ةيتاذلا بنجت .7

 :رابتخالا تابث عوضوم �L \�فش رابتخا �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

 .رابتخالا تابث عوضوم نكيلو ايsفش ارابتخا ھل عضتس يذلا QR¬اردلا ىوت(»ا ديدحت .1

 .ه>¸سفت ةقIرطو ھعاونأو تابثلا فIرعتك تابثلا عوضوم EF بلاطلا نم ةعقوتملا ةيميلعتلا فادoألا ديدحت .2

 .ةيميلعتلا فادoألا عيمج يطغ¢ ثيحب ،رابتخالا تابث عوضوم نع ةعونتم ةلئسأ ةغايص .3

 .R×فشلا رابتخالا نع ةباجإلل ھنم بولطملا ددحت بلاطلل ة(Þاو تاميلع¢ ةباتك .4

 .كلذ نم تنكمت اذإ كسفنب اoرضحتس¢ وأ ،ةيباتك ةغيصب امإ ،ا½Õغايصب تمق R§لا ةلئسألل ةباجإ حاتفم عضو .5

  .QR¬اردلا ررقملا EF كيدل ةبلطلا ددع ديدحت عم ،ةبسانم ةينمز ةطخ عضو .6

 

 

 

 

 

 

 

 :بلاطلل تاميلع°

 ل¦ ةءارق كيلع ،رابتخالا تابث عوضوم نع ةلئسألا نم ةعومجم ةشاشلا fgع كمامأ رsظتس -

 .ةرشابم ايsفش ا½Ùع ةباجإلاو لاؤس

 .لاؤس ل:ل :Q=قأ دحك ةقيقد فصن نم لقأ كيدل -

 .R×فشلا >¸بعتلا fgع ةIوغللا كتردق عم اsحوضوو ا½Û)Õ ثيح نم كتباجا fgع مك()ا متdس -

 :رابتخالا تابث عوضوم �L ةيNفشلا ةلئسألا ةعومجم

 تاـبث وأ راـبتخالا تاـبث لوقن نأ %ـــــــــــــÛأ اـم½3أ .3 ؟راـبتخالا تاـبث عاونأ اـم .2 ؟راـبتخالا تاـبث فIرع¢ اـم .1

 نم ن¸عون ن¸ب نراــق .5 ؟اذاــملو ؟1.2 تاراــبتخالا دــحأ تاــبث نو:ي نأ نكمي لــo .4 ؟اذاــملو ؟راــبتخالا جئاــتن

 ؟رابتخالا تابث عاونأ

 

 :حيxGتلا حاتفم

 ةجردلا حنم متIو ةلئسالا مقرو ةبلطلا ءامسأب ةقرو لمع¢

 :لثم عوم�»ا بسحت مث لاؤس ل:ل بلاط ل:ل

 عوم�»ا 5 4 3 2 1 ةلئسألا

 10 3 2 2 2 1 بلاطلا مسا
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 \�فش رابتخا مييقتل حيxGت ملس :لاثم

 )13-12( د )15-14( ج )17-16( ب )20-18( أ ةجردلا

 /ىوتFGا

 تامولعملا

 را:فأ روطIو ةقيثو تامولعم يطع"

 ةفلتخم لمج مدختس�و لما¦ ل:ش¡

 سردملل بيجتس�و لعافتلاب ردابIو

 .�¸متم ل:ش¡

 روطIو ةقيثو تامولعم يطع"

 لمج مدختس�و را:فأ

 لعافتلاب ردابIو ةفلتخم

 ل:ش¡ سردملل بيجتس�و

 .ادج ديج

 روطIو ةقيثو تامولعم يطع"

 ةفلتخم لمج مدختس�و را:فأ

 بيجتس�و لعافتلاب ردابIو

 .ديج ل:ش¡ سردملل

 روطIو ةقيثو تامولعم يطع"

 ةفلتخم لمج مدختس�و را:فأ

 بيجتس�و لعافتلاب ردابIو

 .لوبقم ل:ش¡ سردملل

 مNفلا ىوتسم
 مsفلل ةلباقو ة(Þاو ةغل مدختس"

 .�¸متم ل:ش¡ ءاطخألا نم ةيلاخو

 ةلباقو ة(Þاو ةغل مدختس"

 .ادج ديج ل:ش¡ مsفلل

 ةلباقو ة(Þاو ةغل مدختس"

 .ديج ل:ش¡ مsفلل

 >¸غو ة(Þاو >¸غ ةغل مدختس"

 . مsفلل ةلباق

 ظفللا

 ةقالطلاو

 نود°و سلسو �¸متم ل:ش¡ مل:تي

 .فقوت

 سلسو F?يبط ل:ش¡ مل:تي

 .فقوتلا وأ مثعلتلا ضع¡ عم

 رمتس" ھنكلو %Þاو ل:ش¡ مثعلتي

EF رارمتسالا وأ ةغايصلا ةداعإIة. 

 لم�)ا نو:تو دد>;م ل:ش¡ مل:تي

 .ةصقان

 تادرفملا

 ة+وغللا

 بعصي ةفولأم >¸غ تادرفم مدختس"

 ثحبلا لالخ نم الإ اoانعم ةفرعم

 ةIوغللا ا½!الالدو ا½ßناعم نع

امك مدختس"
ً

ا>¸بك 
ً

 نم 

 ةفورعملا ةفولأملا تادرفملا

  .ةماعلا ىدل

امك مدختس"
ً

اطسوتم 
ً

 نم 

 ىدل ةفورعملا ةفولأملا تادرفملا

 .ةماعلا

امك مدختس"
ً

اطيس¡ 
ً

 نم 

 ىدل ةفورعملا ةفولأملا تادرفملا

 .ةماعلا

 دعاوقلا
 EFرصلاو يوحنلا ءانبلا مدختس"

 .�¸متم ل:ش¡

 يوحنلا ءانبلا مدختس"

ادج ديج ل:ش¡ EFرصلاو
ً

. 

 EFرصلاو يوحنلا ءانبلا مدختس"

 .ديج ل:ش¡

 يوحنلا ءانبلا مدختس"

 .لوبقم ل:ش¡ EFرصلاو

 

 Practical Tests ةيلمعلا تارابتخالا -4 -7

  ماعلا فصولا

اضيأ ا½ßلع قلطIو ةيلمعلا تارابتخالا >تع¢
ً

 يذلاو ،بلاطلا ىدل ةراsملاو لعفلا fgع زكرت ا½¼و¦ )ةيلمعلا/ةيكر()ا( ةيئادألا تارابتخالا 

 نم اo>¸غو ءاقلإلاو ،ةباتكلا ،��µFملا داصتقالا ،مولعلا براجت ،ىقيسوملا ،نونفلا تاقيبطت لثم ،تاراsملاب ةقلعتملا فادoألا مييقت EF لثمتي

المعم fFمع رابتخا يأ بلطتي نأ ةرورضلاب سdلو .تاراsملا
ً

 ذيفنت ةيلآ ديدحت متي نأ نكمي ةراsملا ةعيبط بسحب نكلو ،رابتخالا ذيفنتل 

 ةمظنأ fgع دامتعالاب وأ ،مسرلاو ةباتكلا ةراsم مييقت EF لا()ا وo امك ملقلاو ةقرولا رابتخا ةروص ذخأي نأ نكمي ثيح ،fFمعلا رابتخالا

 س�ردتلا فرغ وأ ،ةسدنsلاو بطلا تالاجم EF امك ي�اديملا قيبطتلا بلطتت R§لا كلت وأ ،اo>¸غو تارئاطلاو تارايسلا ةدايق تارابتخا¦ ةا¦ا(»ا

 لصألا ÜF اsسايق متي R§لا ةراsملا ةعيبط دع¢ ھيلعو .لاثملا ليÿس fgع ةيب>;لا ةيل¦ ةبلط ىدل س�ردتلا تاراsم سايق EF مدختس¢ R§لاو رغصملا

EF معلا رابتخالا ذيفنتل ةبسانملا ةيلآلا ديدحتfF. 

 تامإدختسالا

الثم ةا¦ا(»ا¦ ةيقيق(úل ة½-اشم وأ ةيقيقح فورظ EF تاراsملا مييقت .1
ً

.  

 .ءادألا مييقتو تاراsملا ذيفنت ةع¡اتم نم نحتمملا وأ ظحالملل تارابتخالا هذo حمس¢ .2

 .ھتسارد EF لبق نم اsلباقي مل R§لا ةديد�)ا ةيلمعلا تايدحتلاو تالكشملا مامإ ةبلطلا لعف دودر مييقتل ةصرفلا حي·ت .3

  .ةفلتK»ا ماsملا EF م½Õسامحو ةبلطلا تاoاجتا ةظحالمو ةع¡اتمب حمس¢ .4

  .تاIولوألا ديدحت fgع م½!ردقو ،fFمعلا عقاولا طغض >¸ثأت تحت لمعلا fgع ةبلطلا تاراsم رابتخاب حمس¢ .5

 :دادعإلا تاداشرإ

 .%Þاو ل:ش¡ اsسايق بولطملا تاءادألاو تاراsملا ددح .1

 .ا½!اIوتسمو ةراsملا وأ ءادألا بناو�) ةلثمملا تايكولسلا ددح .2

 .ماsملا ذيفنت EF بلاطلا ا½ßلع دمتع" R§لا تاودألا ددح .3

 سايق دمتع" ذإ ،ةباجإلل دد(»ا نمزلاو )تدجو نإ( ةحاتملا تاودألاو رابتخالا نم ضرغلا ا½Ùم %+تي رابتخالل ةقيقد تاميلع¢ بتكا .4

 .ةعرسلا لماع fgع لا()ا ةعيبطب ةراsملا

 .)ريدقت ملس وأ ،حي(�ت ملس :لثم( ةبسانملا ةادألا مادختساب ءادألا مييقت >¸ياعم ددح .5

 ةيليكشØلا نونفلا ةدام KL �Lمع لاؤس �Kع لاثم

EF 19 ديفو¦( انورو¦ سو>¸ف حايتجا لظ( ل لودلا عيمج لمع¢ ،ملاعلاú)لسلا ه>¸ثأت نم دAR عfg دارفأoعو اfg داصتقاoثيح نم ،ا 

 تاميلعتلا نم اo>¸غو ،ةطسوتملاو ة>¸غصلا ةIراجتلا تاسسؤملا قالغØو لقنتلاو ةكر()ا fgع دويقلاو يدارإلا ��µFملا ر�&)او ةساردلا قيلع¢
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المع مسرا ،قبس ام ءوض �L .ةيملاعلا ةحئا�)ا نم ناس�إلا ظفحت R§لا
ً

اينف 
ً

 انوروك سو|�ف نم ةيام�Gا لوح عمتFÛا دارفأ ن�ب ÚLولا رشÙل 

  .بنا�Ûا اذ�L 6 ةلودلا اNلذبت \Ìلا دو�ÛNا ÜÝو+و

  :ةماع تاميلع°

 .A4 ساقم نع ºRفلا لمعلا ةحاسم دIزت الأ -

اذفنم ºRفلا لمعلا مدقي -
ً

 .ديلاب اموسرم وأ ةصصختملا جما>لا دحأب 

 )........( لمعلل دد(»ا ةينمزلا ةدملا -

  :ÞL لمعلا مييقت |�ياعم نأب املع

 .)F?مت�»ا íFولا رش�و ،ةلوذبملا دو�s)ا حيضوت( ةفد½Õسملا ةينفلا ةميقلا حوضو -

 ةلاصألاو ةد�)ا -

 )ةدايسلا ،ةكر()ا ،نازتالا ،ةدحولا( دي�)ا ميمصتلا سسأب ما�;لالا -

اقفو كلذو
ً

 .هاندأ ÜÝوملا Rubric حيxGتلا ملسل 

 ºRفلا لمعلا مييقت EF مدختسملا حي(�تلا ملس

 )1( فيعض )2( \âãرم )3( ادج ديج )4( ¤�مم مييقتلا بناوج م

 ةلوذبملا دو�ÛNا حوضو 1

 ةحفا[ملل

 ة�¸متمو ة(Þاو ةلدأ مدقي

 EF ةلوذبملا دو�s)ا نع

 سو>¸فلا ةحفا:م

 نع ةديج ةلدأ مدقي

 ةحفا:م EF ةلوذبملا دو�s)ا

 سو>¸فلا

 نع ةعضاوتم ةلدأ مدقي

 ةحفا:م EF ةلوذبملا دو�s)ا

 سو>¸فلا

 دو�s)ا لمعلا سكع" ال

 ل:ش¡ اsلوان·ي وأ /ةلوذبملا

 %Þاو >¸غ

ارا:فأ رsظي ةلاصألاو ةد�Ûا 2
ً

 ة�¸مم ةديدج 

 ةيعادبØو

ارا:فأ رsظي
ً

 دح µgإ ةديج 

 >¸بك

ارا:فأ رsظي
ً

 نم ةعضاوتم 

 ةد�)او ةلاصألا ثيح

ارا:فأ رsظي
ً

 ةخوس�م 

 نIرخآ نم ةدلقمو

 ميمصتلا سسأب ما¤}لالا 3

 نالعإلاب درو امك دي�Ûا

 ميمصتلا سسأ عيمجب م�;لا

  نالعإلا EF ةدراولا

 نم ثالثب ممصملا م�;لا

 EF ةدراولا ميمصتلا سسأ

  نالعإلا

 نم ن¸ت�ثاب ممصملا م�;لا

 EF ةدراولا ميمصتلا سسأ

  نالعإلا

 يأب م�;لي مل وأ ةدحاوب م�;لا

 ةدراولا ميمصتلا سسأ نم

EF نالعإلا  

 

 Assignment ةيل¤£ملا ةطش�ألا/ن+رامتلا -5 -7

 ماعلا فصولا

 متي ثيح ،IºRو:تلا مIوقتلا EF ةبلطلا ملع¢ ةع¡اتمل ةصاخو امإدختسا ليدبلا مIوقتلا تاودأ >¹كأ نم ةيل��ملا ةطش�ألاو نIرامتلا دع¢

 قيقحت EF ا>¸ثك ا½Ùم دافتس" اذل .ةرشابملا ةعجارلا ةيذغتلا ميدقت عم رمتسم ل:ش¡ ھمIوقت متIو ،اطش� املعتم بلاطلا لعج EF اoرامث·سا

 fgع لمع¢و ،نIرامتلاو ةطش�ألل هذيفنت لالخ نم ةيساردلا ةداملاب ةيتاذلا ھتفرعم زIزعتل بلاطلا عفدت R×ف .ملعتلا لجأ نم مIوقتلا أدبم

 فالتخاب تالكشملا لحو ،ةيساردلا ةداملا عوضومب ةقلعتملا ةفلتK»ا فقاوملاو لئاسملا EF ةددعتملا بناو�)ا ليلحت fgع بلاطلا ةردق قيمع¢

 ةبلطلا ءاطعإ fgع موقتو .مIوقتلا لالخ نم فصلا ةفرغ جراخ µgإ ملعتلا رثأ لقن fgع ةيل��ملا ةطش�ألاو نIرامتلا دعاس¢و .اoرصانعو ا½!انو:م

 ،)ةثالث µgا ن¸عوبسا نم( ة>¸صق ةينمز ة>;ف لالخ بلاطلا اsملع¢ R§لا تاراsملاو فراعملا قيبطت بلطتت R§لا نIرامتلاو ةلئسألا نم ةعومجم

 عيطتس�و .ةديقملا ةحوتفملا ةلئسألاو ة>¸صقلا ةباجإلا ةلئسأ نم ةلئسألا نو:ت نأ لضفIو .ةيفصلا ةفرغلا جراخ ا½Ùع ةباجإلاب بلاطلا موقي

  .ل��ملا EF ةرفوتم ةيعقاو تانايب مدختس" نأ وأ ةلصلا تاذ عجارملا µgا عوجرلا وأ ررقملا نع ھيدل ةرفوتملا ةيميلعتلا داوملا مدختس" نأ بلاطلا

 تامإدختسالا

 .ةديدج ةيتايح فقاوم EF ھفيظوتو ھملع¢ قبس ام قيبطت fgع بلاطلا ةردق مييقت .1

 .ةقباسلا تاعوضوملا عم اsط°رو ةرضا(»ا عوضوم EF تدرو R§لا ميoافملاو را:فألا ةعجارم وحن بلاطلا ھيجوتل ةيمIوقت ةليسو .2

 .ةفلتK»ا فقاوملا fgع اsقيبطتو فصلا ةفرغ EF ا½Bس·كا R§لا تاراsملا ميمع¢ fgع بلاطلا ةردق نم ققحتلا .3

 .ةنراقملا بولسأو تالكشملا لحو ،صيúKتلا ا½Ùمض نمو ي¢اذلا ملعتلا زIزعتل ةمزاللا ةساردلا تاراsم زIزع¢ .4

 .ةفلتK»ا اsلا:شأب بلاطلاو رضا(»ا ن¸ب ةلدابتملا ةعجارلا ةيذغتلا زIزع¢ .5

 دادعإلا تاداشرإ

 .ةيس�ردتلا ةيلمعلا مدخي ثيحب ةقباس ة>;فب ��µFملا نIرمتلاو طاش�لل ططخ .1

 .ليلحتلاو قيبطتلاو مsفلا¦ ايلعلا ةيميلعتلا فادoألا مييقتل ةيل��ملا نIرامتلا مدختسا .2

 .QR¬اردلا ررقملا ةعيبط بسح ةيلمعلاو ةيفرعملا تاراsملا مييقتل ةيل��ملا نIرامتلا فظو .3
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 .ةي>¸سفتلا ةلئسألاو ةحوتفملا ةباجإلاو ة>¸صقلا ةباجإلا ةلئسأ¦ ةيل��ملا نIرامتلا EF ةلئسألا نم ةددعتم اعاونا مدختسا .4

 .ةرشابم EFرعملا ىوت(»ا س�ردت لامتكا دع¡ ��µFملا نIرمتلا ملس .5

 .ةبلطلل ىرخألا لامعألا ةاعارم عم ةبلطلا لبق نم لمعلا ميلس¢ ة>;ف عم ابسانتم ةيل��ملا ةطش�ألا EF ماsملا م�# عض .6

 ن�تلقتسم ن�تعومFÛ "ت" رابتخاب تايضرفلا صحف عوضوم �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

 .ن¸تلقتسم ن¸تعم�» ت رابتخا نكيلو ايل��م انIرمت ھل عضتس يذلا QR¬اردلا ىوت(»ا ديدحت .1

 .ھجئاتن >¸سفتو ھقيبطت ةراsم ةصاخو ن¸تلقتسم ن¸تعم�» ت رابتخا EF بلاطلا نم ةعقوتملا ةيميلعتلا فادoألا ديدحي .2

 .ةفد½Õسملا ةيميلعتلا فادoألا عيمج يطغ¢ ثيحب ن¸تلقتسم ن¸تعوم�» ت رابتخا نع ةعونتملا ةلئسألا نم ةعومجم ةغايص .3

 .لمعلا ميلس¢ تقوو ��µFملا نIرمتلا EF ھنم بولطم وo امع بلاطلل ة(Þاو تاميلع¢ ةباتك .4

 .كلذ نم تنكمت اذإ كسفنب اoرضحتس¢ وأ ةيباتك ةغيصب امإ ا½Õغايصب تمق R§لا ةلئسألل ةباجإ حاتفم عضو .5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 E-Discussion ةينو|}كلإلا ةشقانملاو ةكراشملا -6 -7

 ماعلا فصولا

 ليsس¢ fgع دعاس¢ ةليسو ةينو>;كلإلا ةشقانملاو ةكراشملا دع¢

 ةشقانملا ىوتحم fgع علطي نأ بلاطلا عيطتس�و .ةفرعملا لدابتو ءان°و لصاوتلا

 رتويبمكلا ةطساوب مIوقتو ملع¢ ةليسو لصألا R EF×ف .تقو يأ EF ا½ßف ةكراشملاو

 نما�;م ل:ش¡ متت نأ نكمملا نمو .دع¡ نع ميلعتلاو ملعتلا EF ةددعتم دئاوف وذ

 موسرلا¦ ةIرصب تانيعم مادختسا ةشقانملا ءانثأ نكمIو .نما�;م >¸غ وأ

 ا½ßفو ،ةيكراش·لا ةشقانملا :ن¸عون ةشقانملا ذخأتو .ميoافملا طئارخو لواد�)او

 نكمIو ،ةفلتK»ا ملعتلا رداصم عم ا½ßف اولعافتي ،ةددحم ةل:شم ةبلطلا شقاني

 ملع¢ ةمsم ءادأ ةعومجم ل¦ µgوتت ةرغصم تاعومجم µgإ ن¸كراشملا ميسقت ا½ßف

 موقي ثيح ھتاردإ EF يزكرم ةشقانملا نم عون ÜFو ةsجوملا ةشقانملاو ،ةددحم

 لبقتس" مث ،ةبلطلا عم ا½Õكراشمو ةشقانملا تاعوضوم ديدحتب رضا(»ا

 راسم %&�Iو ھجوIو ،ا½ßلع ةدترم ةيذغ¢ مدقي مث تا¦راشملاو تاباجتسالا

 .رمألا ígدتسا اذإ ةشقانملا

  تامإدختسالا

  .ھتارضاحمو ررقملا تاءارقل ھباعي·ساو بلاطلا مsف ىدم نم دكأتلا .1

 .رضا(»ا ن¸°و م½Ùي°و مsضعÖو بالطلا ن¸ب لصاوتلا تايلمع ن¸سحت .2

 .رضا(»ا مأ ليمزلا ءاوس رخآلا فرطلا نم اsلوبقو ةدترم ةيذغ¢ ميدقت .3

 .ا½)وض EF درفلا >¸كفت ليدع¢و ا½ßف >¸كفتلا ناعماو ا½Õع¡اتمو نIرخآلا تا¦راشم ريدقت .4

 .ي�و>;كلإ oºRذ فصع بلطتت R§لا ملعتلا ماsمو ةينواعتلا ماsملا EF طارخنالا .5

 .ةحورطملا تالكشملل لولح نع ثحبلا .6

 :بلاطلل تاميلع°

 >ع ةعوبطم اsميلس¢و ا½Ùع ةباجإلا كنم بلطتي ،ن¸لاؤس fgع كيدي ن¸ب يذلا ��µFملا نIرمتلا يوتحي -

 .لدووملا جمانرب

  موي ميلس·لا متي ثيحب نIرمتلا لاسرا خIرات نم عوبسا دع¡ ةباجإلا عفر كنم بلطتي -

 .كتاوطخ ل¦ ةباتكب كما�;لا عم اsحوضوو ةباجإلا ة(Û ثيح نم كتباجا مييقت متdس -

 :ن�تلقتسم ن�تعومFÛ ت رابتخا عوضوم nL �L¤£ملا ن+رمتلا

 نع بجأ ،مولعلا وحن هاجتالا سايقم EF ثانالاو رو¦ذلا تاIوتسم نع ةقفرملا تانايبلا مادختسا

 :ن¸يلاتلا ن¸لاؤسلا

 مولعلا وحن هاجتالا ىوتسم EF قورف دوجو مدع ةيضرف صحفل بسانملا يÚاصحالا رابتخالا عون ام .1

 ؟اذاملو ؟بلاطلا س��) اقفو

 ؟>¸سفتلا عم ةيضرفلا ة(Û >تخاو يÚاصحالا رابتخالا تاضا>;فا ققحت صحفا .2

 

 

  :حيxGتلا حاتفم

 ةجردلا ءازجألا

 1 بÿسلاو يÚاصحالا رابتخالا عون

 2 تاضا>;فالا ققحت صحف

 1 ةيضرفلا ةغايص

 2 ت رابتخا ذيفنت

 1  ةجي·نلا صيúKت

 1 ةجي·نلا >¸سفت

 8 عوم�»ا
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 .ةمدختسملا رداصملاو فراعملا لدابت .7

 .ةحورطملا ميoافملا لوح ليصافت ءاطعاو حرش .8

 .ةفلتK»ا ملعتلا تاعوضوم لوح oºRذ فصع لمع .9

 .ةشقانملا EF حورطملا لاؤسلل ةليصأ تاباجا ميدقت .10

 .را:فألا ديلوتو شاقنلا عيسوتل ةليسو¦ نIرخآلا عم لعافتلا .11

 ذيفنتلاو دادعالا تاداشرا

 .راودألا ع�زوتو م½Ùيب لصاوتلا >¸سdتل تاعومجم fgع ةبلطلا مسق -1

 .ةشقانملا عوضوم ددح -2

 .اsحيقنتو مoرا:فأ �¸sجتل بالطلل ةصرف طعا -3

 .راصتخاب حورطملا لاؤسلا fgع ھتباجا وأ ةشقانملا EF ھتمoاسمو هرا:فأ ضرع¡ بلاط ل:ل حمسا -4

 .شاقنلا عوضوم لوح ةفلتK»ا رظنلا تاsجو fgع زكر -5

 .ا½ßلع ةقفاوملا ذخأ متIو ةددحم را:فأ fgع زكر -6

 .ةشقانملا عوضوم لاؤسلل ةباجإ وأ ةل:شملل لح وأ ةدترم ةيذغ¢ مدق -7

 .ا½ßف مت امل مييقتو ةشقانملا ءانثأ مت امل دقان صúKم ميدقتل بالطلا ةيعفاد >¸ث·سا -8

  ةينو|}كلإلا ةشقانملاو ةكراشملا م+وقت �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

 .ةشقانملا ءانثأ هرظن ةsجول ھئادباو ةشقانملا EF ھتمoاسم تارم ددع fgع ةينو>;كلإلا ةشقانملاو ةكراشملا EF بلاطلا مIوقت دمتع"

 تالمأتل ھنيمضت ىدمو ،ةددعتم رظن تاsجو مأ ،ةدحاو رظن ةsجو ھثيدح EF ضرعتس¢ تنك اذإ ام fgع ةحورطملا رظنلا ةsجو ةدوج دمتع¢و

 :ةينو>;كلإلا ةشقانملا مIوقت µF EFاتلا ريدقتلا ملس¡ داش>;سالا نكمIو .ةIرث ةيلمع تا>خو ةIرظن رطأ fgع ةقيمع

 م مييقتلا دونب زاتمم طسوتم لوبقم

 1 شاقنلا فارطأل ةعنقمو ة(Þاو ةشقانملا EF ةكراشملا 3 2 1

 2 حي(�لا ا½Õقو EF ةشقانملا EF ةكراشملا تمت 3 2 1

 3  ةءافكلا طورش نم ى�دألا د()اب يفت ةشقانملا EF ةكراشملا 3 2 1

 4 ةفلتخم رداصمو تاءارق fgع بلاطلا عالطا سكع¢ ةشقانملا EF ةكراشملا 3 2 1

 5 شاقنلا عوضومب íFولا ز>ي اًقيمع اً>¸كفت سكع¢ ةكراشملا 3 2 1

 6 يأرلا EF بلاطلا عم نوفلتخي نم رظن تاsجو م>;حت ةحورطملا را:فألا 3 2 1

 7  قايسلا نع ةجراخ >¸غو عوضوملا بلص EF ةكراشملا 3 2 1

 8  ةبئاغ تنا¦ قافآ تحتفو اًديدج اًدع¡ ةشقانملا EF ةكراشملا تفاضأ 3 2 1

اليلحت مًدق 3 2 1
ً

 9 ةشقانملا EF هرودل اًدقان اًيتاذ 

 10 ةشقانملا ىوت(» صúKم ةباتكب ماق 3 2 1
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 ي�و|}كلإلا زاجنالا فلم فصو / موNفم 

اليدب ي�و>;كلإلا زاجنالا فلم حبصأ
ً

 >¹كأ نم دع�و ،يديلقتلا زاجنالا فلمل 

ةدئاف مIوقتلا تاودأ
ً

 EF و ؛ةثيد()ا ايجولونكتلل عساولا راش·نالا لظIرع¢ نكمIھف 

 اoزاجنإب بلاطلا موقي R§لا ماsملاو تافلملاو لامعألا ةفا:ل ةينو>;كلإ ةظفاح ھنأ fgع

 ،ة>عملا روصلا ،ل��ملا توصلا ،بوتكملا صنلا( ي�و>;كلإ ل:ش¡ ا½IÙزخت متIو

 لحارم لالخ هاوتسم روطت %Þوت R§لاو ،)ويديفلاو ،ةكرحتملاو ةيحيضوتلا موسرلا

 fgع بلاطلا �¸كرت وo ي�و>;كلإلا زاجنالا فلم مادختسا نم :tسألا فدsلاو .ھملع¢

 ،ھل ةجي·ن سdلو ،ملعتلا ةيلمع نم ًءزج ي�و>;كلإلا زاجنالا فلم نأ ذإ ،ملعتلا

الوأ ھئادأ نم نًسحIو ھب ماق ام عجارIو بلاطلا لمأتي ثيح
ً

 رذعتل اًرظنو .لوأب 

 لظ EF ھجول اsًجو بالطلا عم رشابملا لماعتلا EQRتقت R§لا مIوقتلا تاودأ مادختسا

 .ي�و>;كلإلا زاجنالا فلم تا�¸مم نم ةدافتسالا ةنا:مب ةيمoألا نم ھنإف ،دجتسملا انورو¦ سو>¸ف راش·نا اsضرفي R§لا ةيساقلا فورظلا
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  تامإدختسالا

 .بلاطلا ءادأ EF فعضلاو ةوقلا طاقن ددحي -1

 .ءالمزلا نمو رضا(»ا نم ةدترملا ةيذغتلا لالخ نم ملعتلا تا>خ لدابت -2

 .نIرشعلاو يدا()ا نرقلا تاراsمو ،ةاي()ا ىدم ملعتلا تاراsم باس·كا fgع دعاس" -3

 .fFمأت ي¢اذ دقن نم بلاطلا ھب موقي ام لالخ نم دقانلا >¸كفتلاو fFمأتلا >¸كفتلا تاراsم ةيمنت -4

 .ةفلتK»ا ھتافلمو ھلامعأل يفيكلاو tRكلا مIوقتلا جئاتنو بلاطلا لامعأل مظنم ل�F نمضتي -5

 ن¸مدقتملا وأ ،ن¸°وoوملا بالطلا عم هذيفنت نكمIو ،QR¬ارد ماع وأ QR¬ارد لصف لالخ بلاطلا لامعأ لضفأ ز>ي -6

 روصلاو ةيتوصلا تافلملاو ،ةيميدقتلا ضورعلا لثم ة°وتكم تسdل ىرخأ ةطش�أ لالخ نم بلاطلا ىوتسم ةفرعم رضا(»ا عيطتس" -7

 .ةيحيضوتلا موسرلاو

 رس"أ ل:ش¡ ناحتمالا لبق ھيلا عوجرلا بلاطلا عيطتس" ،رضا(»ا بناج نم ا½Õعجارم تمت R§لا تافلملا نم اًيعجرم افيشرأ ةبلطلل رفوي -8

 رفوي امم ،ةيقرولا تاحفصلا تائم ن¸ب بيقنتلاو ثحبلا نم اً>¸ثك رس"أ tRقر ل:ش¡ تافلملا EF ثحبلا نأ ثيح ،F'رولا زاجنالا فلم نم

 .ةسلسلا ةفشرألاو ميظنتلا نم ا>¸بك اردق

  دادعالا تاداشرا

 .ي�و>;كلإلا زاجنالا فلم مادختسا نم فادoألا/فدsلا ددح -1

 .زاجنالا فلم fgع لمعلل ةبلطلل ةينمز ةطخ عض -2

 .زاجنالا فلم EF ةبلطلا ةع¡اتمل ºRمز لودج عض -3

 .ةبلطلا نم ة>¸غص ةعومجم وأ بلاط ل:ل زاجنا فلم مادختسا -4

 .زاجنالا فلم ذيفنتل ةمزاللا ةدعاسملاو معدلا مدق -5

 .ةيداشرا ةلثمأ¦ زاجنالا فلم fgع ةبلطلل ةقباس ةلثمأ يطعا -6

 .ملعتلا سسأ ررقم �L ي�و|}كلإ زاجنإلا فلم �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

ارداق نو:ي نأو ھملع¢و هومن fgع ةعونتم ةلدأ بلاطلا مدقي نأ( ةماعلا فادoألا/فدsلا دبدحت .1
ً

 EF ةيميلعتلا ھتاسرامم EF لمأتلا fgع 

oررقملا اذ(. 

 fgع ةIو°رت تاقيبطت ،ملعتلا تاIرظن fgع بلاطلا اoارجأ براجت ،ةيل��ملا تابجاولا( فلملا ا½Ùمضتي نأ بجي R§لا تاIوت(»ا حبضوت .2

 .)ةيلمأت ةقرو ،ملعتلا تاIرظن

 موسر ،ةينو>;كلإ طباور ،بوتكم لاقم ،ةيتوص تافلم ل:ش EF لامعألا مدقي نأ بالطلل نكمي( اsميدقت نكمي R§لا ةلدألا عونأ ديدحت .3

 .)ةيميدقت ضورع ،ةيميلع¢ تاoويديف ،ةينايب

اقفو Moodle ةصنم لالخ نم ھتلدأو زاجنإلا فلم بلاطلا ملس"( ميلس·لا ةيلآ ديدحي .4
ً

 .)نأشلا اذEF o اoاقلت R§لا تاميلعتلل 

 .)زاجنالا فلم مييقتل قفرملا Rubric ريدقتلا سايقم مدختس"( ةبلطلل زاجنالا فلم مييقت >¸ياعمو ةقIرط ميمصت .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تاميلع°

 .ي�و>;كلإلا زاجنإلل فلم ررقملا ةيا½Ùب مدقت نأ ملعتلا سسأ ررقم تابلطتم نم .1

 .ا½- تمق R§لا تافيل:تلا لالخ نم ررقملا EF ا½Õبس·كا R§لا ملعتلا بناوج fgع ةلدأ ھيف عمجت ثيحب زاجنالا فلمل QR¬اردلا لصفلا ةيادب نم ططختلا كيلع .2

 .كب صاK)ا زاجنالا فلم نمض نم اsعض ،ررقملا تاراsمو فراعمل كملع¢ ن¸سحتل ةيفاضا لامعأب موقت نأ كنكمي .3

  .فلملا EF اsعضتو ا½- موقت نأ كيلع زاجنإلا فلم EF كنم ةعقوتملا تاIوت(»اب ةمئاق fFي اميف .4

 هاندأ لود�)ا EF اoدجتس ا½ßلع ھلثمأ .ا½- موقت R§لا ةفلتK»ا ةطش�ألل كزاجنا نع >¸بعتلل ةيعادبا قرط EF >¸كفتلا كنم بلطتي .5

 ةلدألا عاونأل جذامن زاجنإلا فلم تا+وتحم

  ةح|}قملا

 ي¢وص فلم §  أطK)او ةلوا(»ا ادبم لالخ نم درفلا اsملعتي R§لا ةطش�ألا

 بوتكم لاقم §

 ةيحيضوت روص §

 ةينايب موسر §

 ةينو>;كلإ طباور §

 ةيميلع¢ تاoويديف §

 tRيدقت ضرع §

 ةيلمأت ةقرو §

 ةفلتK»ا ملعتلا تاIرظن EF باقعلاو زIزعتلا يموsفم ن¸ب ةنراقملا

 م½!اIرظن تابثإل يÚارجالاو ي:يسالكلا طا>;شالا ءاملع اoارجأ R§لا براجتلا

 ملعتلا ةيلمع EF اo>¸ثأتو ةفلتK»ا ومنلا بناوج ن¸ب ةقالعلا

 ةيكولسلا ملعتلا تاIرظن fgع ةبسوحم ةيقيبطت براجت جئاتن

 QR¬اردلا فصلا EF ملعتلا ئدابمو ن¸ناوقل ةIوب>;لا تاقيبطتلا

 ،اsلح ةيفيكو بلاطلا اssجاو R§لا تايدحتلاو ،ھنم ةبس·كملا تاراsملاو ررقملا ماsم نم ةدافتسالا ھجوأ EF لمأت ةقرو

 .البقتسم اsليلذت تاح>;قمو
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  ي�و|}كلإلا زاجنالا فلم مييقتل حيxGت ملس

 فيعض طسوتم زاتمم مييقتلا |�ياعم

 ةروصب رو¦ذم فلملا نم فدsلا وأ ةركفلا فدNلا

 .ةسdئرلا ةحفصلا EF ة(Þاو

 نكلو رو¦ذم فلملا نم فدsلا وأ ةركفلا

 .ةسdئرلا ةحفصلا حوضوب تسdل

 نم فدsلا وأ ةركفلل قرطتلا متي مل

 .ةسdئرلا ةحفصلا EF حوضوب فلملا

 تاحفصلا ميمصت

 اÉUيب لاقتنإلاو

 روص ا½ßفو ،ةقسانتم ا½¼اولاو ،ةبترم تاحفصلا

 ا½Ùيب لقنتلا نكمIو ،ةبسانم تايفلخو ،ة>عم

  ةلوsس¡

 نم دIزملا µgإ ،تاحفصلا ضع¡ جاتحت

 لقنتلا ةقIرط ن¸سحت نكمIو ،قيس�تلا

 ا½Ùيب

 تايفلK)ا ن¸ب ما���ا دجوي ال

 وأ ،ناولألا وأ ،صوصنلاو ةمدختسملا

 ا½Ùيب لقنتلا ةيلمعو ،طوطK)ا ةيعون

  ة(Þاو >¸غ

 ةلصلاو ةقدلا

 عوضوملاب

 الو ةحي(Û فلملا عقوم EF ةمدختسملا تامولعملا

 ةرشابم ةلص اsل نأ امك ،ءاطخأ ا½ßف دجوت

 .عوضوملاب

 فلملا عقوم EF ةضورعملا تامولعملا ضع¡

 ضع¡ دجوتو ،عوضوملاب ةلص اsل دجوت ال

 .ةIوغللا ةغايصلا EF وأ ةيعابطلا ءاطخألا

 ةلص اsل دجوت ال تامولعملا مظعم

 نم ديدعلا كانo نأ امك ،عوضوملاب

 ةغايصلا EFوأ ةيعابطلا ءاطخألا

 .ةIوغللا

 ةددعتملا طئاسولا مادختسا EF ع�ونت دجوي ق+وشØلا

 تاموسرلا ،روصلا ،توصلا تارثؤم ،توصلا(

 تاموسرلا ،ميoافملا طئارخ لثم ةتباثلا

 ةتفلم ةقIرطب )... ،مالفألا تاطقل ،ةكرحتملا

 ةمئالمو ،ادج ةيلاع ةدوج تاذ ÜFو رظنلل

 ،بوتكملا صنلا مsف fgع دعاس¢و ،عوضوملل

 .فلملا عقوم تاحفص ضرع قيع¢ ال نكلو

 طئاسولا رصانعل ليلق لامعتسا دجوي

 ةدوج تاذ ÜFو ،)5-3 ن¸ب ام( ةددعتملا

 >¸غ تاحفصلا EF اsلامعتسا نكلو ،ةيلاع

 ضرع قيع" وأ ،عوضوملل بسانم

 .فلملا عقوم تاحفص

 رصانعل ادج ليلق لامعتسا دجوي

 وأ ،)ةثالث نم لقأ( ةددعتملا طئاسولا

 رعش" امم ةفيعض ا½!دوج نأ

 حفصت لالخ للملاب مدختسملا

 .فلملا عقوم تاحفص

 >¸غ وأ ةلاعف تسdل طباورلا ضع¡ .فلملا عقوم مدختسمل ةIرورضو ةلاعف طباورلا طباورلا

 مدختسمل ةIرورض

 .فلملا عقوم

oطباورلا نم ديدعلا كان 

 ةIرورضلا >¸غ وأ ،ةلاعلاف >¸غ

 .فلملا عقوم مدختسمل

 

 Individual/ Group Projects ةيعام�Ûا /ةيدرفلا ع9راشملا -8 -7

 ماعلا فصولا

 ءاقترالاو عادبإلل ةصرف بلاطلل مدقتو ،ايلع ةيفرعم تاIوتسم سdقتو ،QR¬اردلا ررقملا ءازجأ ن¸ب ط°رت ةيقيقح ماsم ÜF ع�راشملا

¢و .ھتا>خ ىوتسمب
ُ

 لاجم EF ةل:شم ل() ةيلمعلا تاءارجإلا نم ةعومجم بلاطلا ا½ßف ذفني R§لا ة>¸بكلا تابجاولا عاونأ دحأ ا½¼أب فرع

 ل:شلاو .ايعامج وأ ايدرف عورشملا نو:ي دقو .يÚا½Ùلا جتنملا بيكرت وأ تاءارجإلا ءادأ EF ءاوس را:تبإلاو عادبإلا نم ةيلاع ةجرد حاتحت صصختلا

 .ع�راشملا عاونأ %Þوي µFاتلا

 
 تامإدختسالا

 ن¸ب ةوجفلا دـــــــس نم ةيلمعلا هذo قفارت امو ،ةقيقح وأ ةيـــــــضا>;فا فقاوم EF اsملع¢ R§لا تاراsملاو فراعملا قيبطت fgع بلاطلا ةردق ةيمنت .1

 .قيبطتلاو ةIرظنلا

2. ¢Jع بلاطلا عي�fg رجتIىدم نم دكأتلاو ةركتبملا هرا:فأ ب Û)Õ½ا. 

  .عورشملا EF اsقيبطت متي ھجوألا ةددعتم ةراsم قيبطت نمضتي ھنأ ثيح ؛ايلعلا >¸كفتلا تاراsم سايقل بسانم .3

 .ةددحم تا>;ف fgع وأ ،تامإلعلا عضو ة>;ف ةيا½¼ EF متي نأ نكمي .4

  ذيفنتلاو دادعالا تاداشرا

 :ةيتآلا تاوطK)ا عابتا ن¸عتي ،ليدب مييقت ةادأ¦ عورشملا حاجن نامضل

عیراشملا عاونأ

ةیمیظنتلا عیراشملا  
Organizational projects

ءادألا ىلع زكرت يتلا عیراشملا  
 Performance projects

 جاتنإلا ىلع زكرت يتلا عیراشملا
 Production projects
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 :KLيصحتلا رابتخالا عورشم �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

 فيصوت عضو متي رايعم ل¦ مامØو ،عورشملا EF ة°ولطملا >¸ياعملا نمضتي يذلا rubrics حي(�ت ملُس مادختساب ع�راشملا مييقت متي

 تارشؤملاو >¸ياعملا نمضتي يذلا rating scale يددع ريدقت سايقم وأ ،لوبقملا >¸غ ءادألا µgإ �¸متملا ءادألا ن¸ب حوا>;ت R§لاو ،ءادألا تاIوتسمل

  fFي اميفو .ءادألا EF ةداجالا µgإ ءادألا fgع ليلدلا ميدقت مدع ن¸ب حوا>;ي يذلا بلاطلا ءادأ ىوتسمو رايعم ل¦ نع ة>عملا

 

 :KLيصحتلا رابتخالا عورشم مييقتل ريدقت سايقم

 4 3 2 1 رفص

  ليلدل بلاطلا ميدقت مدع

 ھئادأ �Kع

  ى�دألا د�Gا رفوت

 ءادألا نم

 نم طسوتملا ىوتسملا رفوت

 ءادألا

 ةداجإ ىوتسم نم ب+رق

 ءادألا

 �L ديجم

 ءادألا

 

 ةجردلا رشؤملا رايعملا

 رابتخالا ةطخ

  .رابتخالا ءانب نم ضرغلا حوضوو ديدحت .1

  .ةيميلعتلا تاجرK»ا وأ فادoألا ةباتك >¸ياعم عابتإ .2

  .ةميلس ةقIرطب رابتخالا تافصاوم لودج ءانب .3

 ةلئسألا ةباتك

  .ةIرابتخالا تادرفملا نم ةفلتخم عاونأ مادختسا .1

  .رابتخالا تادرفم ةباتك دنع تافصاوملا لودجب ما�;لالا .2

  .ةIوغللاو ةيملعلا ةغايصلا ءاطخأ نم رابتخالا تادرفم ولخ .3

  .بالطلا تاIوتسم عونتل تادرفملا ةمءالم .4

 رابتخالا جارخإ

  .ةلئسألاو رابتخالا نم ل¦ تاميلع¢ حوضو .1

  .رابتخالا ةلئسأل يقطنم بdترت عابتا .2

  .قيس�تلاو طK)ا ثيح نم ةبسانم ةروصب ةيناحتمالا ةقرولا جارخا .3

 رابتخالا حيxGت ماظن
  .رابتخالاب ةلئسألا عاونأ ل:ل حي(�تلا ماظن حوضو .1

  .نزاوتم ل:ش¡ رابتخالا ةلئسأ fgع تاجردلا ع�زوت .2

 رابتخالا تاجرد ليلحت

  .تاجردلا ليلحت EF ةي°وسا()ا جما>لا دحأ فيظوت .1

  .رابتخالا تادرفم �¸يمتو ة°وعص ريدقت .2

  .رابتخالل ةيل:لا ةجردلاب ةصاK)ا تاليلحتلا ءارجإ .3

  .رابتخالا تابث ريدقت .4

5. Û)رابتخالا تاجرد ليلحت جئاتن >¸سفت حوضوو ة.  

  .µFامجإ ل:ش¡ رابتخالا نع رIرقت ةباتك .6

  )ةجرد 72( تاجردلا عومجم

 

 Recorded Oral Presentations ةلîÛملا ةيNفشلا ضورعلا -9 -7

 ماعلا فصولا

 تاجرK»او تاراsملا نمض نم نIرخآلل ضرعك اsميدقتو اsميظنتو ن¸عم عوضوم نع ةيملعلا ةداملا عيمجت fgع بلاطلا ةردق مIوقت دع"

 دع¢و .ةيsفش ضورع ميدقتو م½IBردت لالخ نم نIرخآلا µgإ ةيملعلا ةداملا لقني نأ صصخت ل:ل سرامملا نم بلطتIو .µFاعلا ميلعتلا تاسسؤمل

 R§لا تاودألا نم ھفيل:ت متو ھب ماق لمعل صúKم ع وأ ام عوضوم نع R×فش ضرع ميدقتب بلاطلا فيل:ت fgع ةمئاقلا ليدبلا مIوقتلا ةادأ

 .بلاطلل أش�ت دق R§لا ةيÿصعلاو قلقلاو فوK)ا لماوع نم ليلقتلا EF ةل��ملا ةيsفشلا ضورعلا دعاس¢و .ي�و>;كلإلا ملعتلا EF اsقيبطت نكمي

 ملعملا عضی
 نیوانع
 عیراشملا
اھفادھأو

 ةبلطلا موقی
 دادعإب
 عورشملا
 لیلحتو
تامولعملا

 میدقت
 عورشملا

ھمییقتو

 ةیذغتلا
 ةعجارلا
 تاقیبطتلاو
ةیلبقتسملا
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 رصانعلا fgع ةل��ملا ةيsفشلا ضورعلا نمضتتو .ةلوا(»ا راركت لالخ نم ھب مايقلا ھنكمي ضرع لضفأل الي��¢ مدقي نأ بلاطلل حمس" امك

 ن¸ب طبارت كانo نو:ي نأ بجIو .ةصالK)او جات�تسالاو ةشقانملاو ىوت(»او ،ضرعلا ل:يoو ،ةضIرعلا طوطK)ا نمضتت R§لا ةمدقملا :ةيتآلا

oضرعلل ةنو:ملا رصانعلاو تانو:ملا هذ. 

 تامإدختسالا

 .روض()او ءاقلالا fgع بلاطلا ةردق fgع فرعتلا .1

 .ةي>¸بعتلا تاردقلا ةصاخ°و بلاطلا ىدل ةيظفللا تاردقلا fgع فرعتلا .2

 .موsفمو %Þاو ل:ش¡ تامولعملا لاصياو عانقإلا fgع بلاطلا ةردق ةرولب EF ةدعاسملا .3

 .ةيحيضوتلا ةلثمألاو تا>¸سفتلاو tRيدقتلا ضرعلا EF )ةصالK)او ن;ملاو ةمدقملا( ةيسdئرلا طاقنلا ن¸ب ة(Þاو تاقالع ءانب EF ةدعاسملا .4

 .ھضرع دارملا عوضوملا نع ةرمثم ةIوق ةشقانم ءان°و tRلعلا دقنلا fgع بلاطلا ةردق ةيمنت EF ةدعاسملا .5

 دادعإلا تاداشرإ

 .ھنع ل��م ضرع ميدقت دارملا عوضوملا ددح .1

اsجو ضرعلا مدق .2
ً

 .ي�و>;كلإلا ملعتلا لالخ نم LQRا>;فا ل:ش¡ ھجول 

 .ةل��ملا ةيsفشلا ةيميدقتلا ضورعلا ذيفنت Google Meet) EF( لثم لجو�)ا تاقيبطت مدختسا .4

 .)ي�و>;كلإلا ملعتلا قفو( ةل��ملا ةيsفشلا ةيميدقتلا ضورعلا قيبطتل ةبسانملا طورشلاو فورظلا ةئي½Õب مق .5

 

اضرع مدق :لاثم
ً

ايNفش 
ً

الîÛم 
ً

 .ةقاعإلا نم ةياقولا تا+وتسم ھيف لوانØت 

  لîÛم \�فش ضرع مييقت ةقاطب

 )3(ىوتسملا قوفي )2( ىوتسملا �L )1(ىوتسملا نود رايعملا

 ضرعلل ماعلا ل[شلا

 \ðيدقتلا

 ة�¸متم ةقIرطب ممصمو رصانعلا لمتكمو %Þاو ام دح µgإ رصانعلا لمتكمو %Þاو رصانعلا لمتكم >¸غو %Þا >¸غ

 ضرعلا تا+وتحم

 \ðيدقتلا

 ةـــــــــــــــــسdئرلا رـــــــــــــصاـــــنعلا نمـــــــــــــضتي ال

 )ةصالK)او ن;ملاو ةمدقملا(

 رـــــــــــــصاــنعلا اــم دــح µgإ ضرعلا نمـــــــــــــضتي

 )ةصالK)او ن;ملاو ةمدقملا( ةسdئرلا

 )ةـــــــــــــصالK)او ن;ملاو ةـمدـقملا( ةـــــــــــــسdئرلا رـــــــــــــصاـنعلا

  ضرعلا Þ% EFاو ل:ش¡ ةنمضتم

 ةغللا

 ةيعابطلا ءاطخألا نم ديدعلا دجوي

 ةـــــــمدـــــــخــتــــــــــــــسملا ةـــــــغــلــلاو ةـــــــيــئالــمإلاو

 ةفيعض ضرعلاب

 ةطيــــــــــــس¡ ةيئالمØو ةيعابط ءاطخأ دجوي

 µgإ ةدــيج ضرعلاــب ةــمدــختـــــــــــــسملا ةــغللاو

 ام دح

 ةــــــيعاــــــبطلا ءاــــــطخألا نم ٍلاــــــخ tRيدــــــقتلا ضرعلا

 ةزاتمم ضرعلاب ةمدختسملا ةغللاو ةيئالمإلاو

  ةيملعلا ةقدلا
 ةــيملعلا ءاــطخألا نم دــيدــعلا دــجوي

EF يدقتلا ضرعلا ىوتحمtR 

 ءاــــــطخألا نم اــــــم دــــــح µgإ ضرعلا ولخي

 ةيملعلا

 µgإ دـــــن·ـــــــــــــس�و ةـــــيملعلا ءاـــــطخألا نم ضرعلا ولخي

 ةيملع ن¸oار°و ةلدأ

 ةينقتلا مادختسا

 لــماــعتلا تاراــsم بــلاــطلا كــلتمي ال

 /لـــــــ�ـــــــــــــ�م( Rـtـيدـــــــقـتـلا ضرـعـلا عـم

 ةــــصنملا لالخ نم ھميدقتو )رــــشابم

 ةينو>;كلإلا

 ىدــــل اــــم دــــح µgإ ةراــــsم بــــلاــــطلا كــــلتمي

 tRيدـــقتلا ضرعلا عم لـــماـــعتلا بـــلاـــطلا

 لالخ نم ھميدقتو )رـــــــــــشابم /ل�ـــــــــــ�م(

 ةينو>;كلإلا ةصنملا

 عم لـــماـــعتلا ةراـــsم �¸متم لـــ:ـــــــــــــش¡ بـــلاـــطلا كـــلتمي

 نم )رـــــشابم /ل�ـــــ�م( ھميدقتو tRيدقتلا ضرعلا

 ةينو>;كلإلا ةصنملا لالخ

 ل[ش� ضرعلا ىوتسم

 ماع

 سفنلاب ةقثلاب ة>¸بك ةجردو �¸متلاب ميدقتلا زاتمي لوبقم ام دح µgإ ميدقتلا فيعض ميدقتلا
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 ماعلا فصولا

 لح تاراsمب µFاعلا ميلعتلا تاسسؤم EF ملعلا ةبلط دIوزت ةاي()ا NFاون فلتخم EF ةيتاي()ا تالكشملاو تاديقعتلا انيلع ضرفت

 ةراsم ةيمنت µgإ µFاعلا ميلعتلا تاسسؤمب ةيساردلا تاصصختلاو جما>لا فد½!و .ةفلتK»ا ةيملعلا قرطلاب ثوحبلا ءارجا لالخ نم تالكشملا

 تاصصختلا EF تالكشملا ةعيبط فلتخت امنdبف .ايلعلا تاساردلا وأ ةيعما�)ا تاساردلا ىوتسم fgع ءاوس صصختلا لاجم tR EFلعلا ثحبلا

 ةعجارمو ةساردلا ةل:شم ديدحت EF لثمتت تاراsم ةدع نم tRلعلا ثحبلا ةراsم نو:تتو .ثحبلا ءارجإ tR EFلعلا OPنملا تاراsم ھباش·ت ةفلتK»ا

 ديدحت ةنمضتم ةيثحبلا ةطK)ا عضو µgإ الاقتنا ،ةيثحبلا ضورفلاو ةلئسألا ةغايصو ،اsصيúKتو ةلصلا تاذ ةقباسلا تاساردلاو بدألا

 ليلحتو ،اي>خم وأ ايناديم ةيثحبلا ةطK)ا قيبطتب ءا½Õناو ،ةيثحبلا ةساردلا قيبطت تاءارجاو ةي�Oنمو تانايبلا عمج قرطو تانايبلا رداصم

 ةيثحبلا ةطK)ا ميمصت مادختسا رضاحملل نكمIو .ةساردلا ةل:شم ل() تايصوتب جورK)ا مث ،جئاتنلا >¸سفتو اsصيúKتو ةعم�»ا تانايبلا



 21   )1( سیردتلا ةئیھ وضع ةقیثو :لیدبلا میوقتلا تاودأ

 .هاروتكدلاو >¸تسجاملا ةبلط ىوتسم fgع وأ جرخت عورشمك وأ QR¬ارد ررقم ىوتسم fgع ءاوس بلاطلا ملع¢ مIوقتل ةادأ¦ tRلع ثحب ذيفنت وأ

  .بلاطلل QR¬اردلا ىوتسملا بسح ثحبلا وأ ةيثحبلا ةطK)ا ةادأ مادختسا ءانثا ةيثحبلا ةي�Oنملا EF ديقعتلا عون وأ تابلطتم م�# فلتخIو

 تامإدختسالا

 ةيساردلا تاررقملا دحأ تاعوضوم EF وأ صصختلا لاجم EF ثحبلا ءارجإ وأ ةيثحبلا ةطK)ا عضو fgع بلاطلا ةردق سايق .1

 .صصختلا EF تالكشملا لح مادختسا fgع ةردقلا سايق .2

 .QR¬اردلا ررقملا وأ صصختلا لاجم EF بلاطلل ةيثحبلا ةباتكلا ةردق سايق .3

  دادعالا تاداشرا

 QR¬اردلا كررقم EF ةيميلع¢ افادoأ مدخت ةيثحبلا ةطK)ا/ثحبلا ةادأ تنا¦ اذإ ددح .1

 .رداصم µgإ مoدشرأ وأ ةقباس ثوحبلل اجذومن وأ الاثم ةبلطلا ملس .2

 QR¬اردلا ررقملاب طبتري ثيحب ةيثحبلا تاعوضوملا وأ QRحبلا عوضوملا ددح .3

 .ة°ولطملا تاحفصلا ددعو لمعلا م�#و ةطK)ا رصانع EF ةبلطلل ة(Þاو تاميلع¢ بتكا .4

 .بلاطلا نم ةملسملا ةيثحبلا ةطúKل حي(�ت ملس ممص .5

 .مsلمع حي(�ت >¸ياعم ةفرعمل ةبلطلا عم حي(�تلا ملس كراش .6

 

 .سرادملا نم ةبلطلا برس° ةل[شم لوح يòارجإ ثحب ةطخ مدق :لاثم

 ثحبلا ةط��ا مييقتل حيxGت ملس

 )3( عفترم ءادأ ىوتسم )2( طسوتم ءادأ ىوتسم )1( ضفخنم ءادأ ىوتسم رايعملا

 ناونعلا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي ال -

 .ةمل¦ 12 زواجتي -

 .ةفيعض ھتغايص -

 ةئفلاو ةساردلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" ال -

 ةفد½Õسملا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي -

 .ةمل¦ 12 زواجتي -

 .ةقدلا ةطسوتم ھتغايص -

 نمضتي الو ةساردلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" -

  ةفد½Õسملا ةئفلا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي -

 .ةمل¦ 12 زواجتي ال -

 .ةقيقدو ةحي(Û ھتغايص -

 ةئفلاو ثحبلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" -

 ةفد½Õسملا

 ثحبلا ةمدقم

 ثحبلا عوضوم %Þوت -

 ةرركم ا½!ارقف را:فأ -

 ةطبا>;م >¸غ ا½!ارقف -

 جردتلا رايعم ا½ßف رفاوتي ال -

 .ثحبلا عوضوم %Þوت -

  ةديدج ةركف نع ا½ßف ةرقف ل¦ >ع¢ -

 ةطبا>;م >¸غ ا½!ارقف -

 جردتلا رايعم ا½ßف رفاوتي ال -

 .ثحبلا عوضوم نع حوضوب ثدحتت -

 ةديدج ةركف نع >ع¢ ا½ßف ةرقف ل¦ -

  ةطبا>;م ا½!ارقف -

 صاK)ا µgإ ماعلا نم ةجردتم -

 ثحبلا ةل[شم

  ةضماغ ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ا½Rحب بعصي -

 ة(Þاو ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ةددحم -

 ا½Rحب بعصي -

 ة(Þاو ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ةددحم -

  ثحبلل ةلباق -

 ثحبلا ةلئسأ

 يقطنم >¸غ اsع¡اتت -

  ثحبلا فادoأب طبترت ال -

 ة(Þاو >¸غ -

 ادج ةبعص ا½Õباجإ -

 يقطنم >¸غ اsع¡اتت -

 ثحبلا فادoأب طبترت -

 ة(Þاو -

 ةطيس¡ تسdل ا½Õباجإ -

ايقطنم ةع¡اتتم -
ً

 

 ثحبلا فادoأب طبترت -

 ة(Þاو -

 .ةباجإلا ةنكمم -

 ثحبلا فاد6أ

 ة(Þاو -

 ھتلئسأب الو ثحبلا ةيمoأب طبترت ال -

 ة(Þاو -

 ثحبلا ةلئسا وأ ةيمoأب طبترتال -

 ة(Þاو -

 ثحبلا ةيمoأب طبترت -

 ثحبلا ةلئساب طبترت -

 تايبدألا

 تاساردلاو

 ةقباسلا

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةميدق -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت ال -

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةثيدح -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت ال -

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةثيدح -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت -

 ثحبلا óôنم

 ةساردلا OPنم ركذ -

 ثحبلل بسانم >¸غ OPنملا -

 ثحبلا OPنم ركذ -

 نم ثحبلل ةبسانم >¹كأ OPنم دجوي -

 مدختسملا OPنملا

 ثحبلا OPنم ركذ -

 ثحبلا ةل:شم بساني -

 ةنيعلاو عمتFÛا
 ثحبلا عمتجم ددحي مل -

 ةنيعلا م�# ددح -

 قيقد >¸غ ل:ش¡ عمت�»ا ددح -

 ثحبلا ةنيع م�# ددح -

 %Þاو ل:ش¡ عمت�»ا ددح -

 ثحبلا ةنيع م�# ددح -
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 )3( عفترم ءادأ ىوتسم )2( طسوتم ءادأ ىوتسم )1( ضفخنم ءادأ ىوتسم رايعملا

 تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت %Þوي مل -

 ةلقتسملا تا>¸غتملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þوي مل -

 تا>¸غتملا تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت ن¸ب -

 ةلقتسملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þوي مل -

 تا>¸غتملا تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت ن¸ب -

 ةلقتسملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þو -

 ثجبلا تاودأ

 نم سايقملا fgع ثحابلا لصح -

 ةروش�ملا تاساردلا

 ھصئاصخ صحف نود سايقملا قبط -

 ةي>;مو:يسلا

 ا½ßلع لوص()ا ةقIرط %Þو -

 ةينامعلا ةئdبلل سايقملا ثحابلا مءاو -

 سايقملا تابث صحفب ىفتكا -

 ا½ßلع لوص()ا ةقIرط %Þو -

 ةينامعلا ةئdبلل ا½Õمءاوم ةقIرط %Þو -

 ةي>;مو:يسلا اsصئاصخ نم ققحت -

 ثحبلا عجارم

 عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

EF ن;ملا 

 ةمئاقلا عم ثحبلا ن;م EF عجارملا قفتت ال -

 قيثوت APA EF طمنب ثحابلا ديقتي مل -

 ةمئاقلا EF عجارملا

 حي(Û >¸غ ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

EF ن;ملا 

 ةمئاقلا عم ثحبلا ن;م EF عجارملا قفتتال -

 عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

EF ةمئاقلا 

 حي(Û >¸غ ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 APA EF طمن بسح قيثوتلا ثحابلا عبتا -

 .ةساردلا ن;م

  ةمئاقلا عم ن;ملا EF عجارملا قفتت  -

 عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

EF ةمئاقلا 

 حي(Û ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 

 Posters/Podcast )تارشÙلا( تاقصلملا -11 -7

 ماعلا فصولا

 ،ة°وتكملا لامعألل زجوم طيس¡ يÚرم ضرع ÜF )تارش�لا وأ( تاقصلملا

 ،را:فألل زجوم حيضوتو ،باذج ميمصت عم >¸بك ھم�# نولم طخ مدختس"

 .هاب·نالا بذ�) ةيحيضوت اروص وأ/و ةيفارغوتوف اروص نمضتي نأ نكمIو

ت
ُ

 موsفم حيضوت :ÜF ،تائف عÖرأ Learning Posters( EF( ملعتلا تاقصلم فنص

 ةمولعمل مامتoالا بذجو ،ة½-اش·م ءايشأ ن¸ب قIرفتلاو ،ةيلمعلا راsظØو ،ن¸عم

 .كلذ %Þوي روا�»ا ل:شلاو .ةنيعم

  تامإدختسالا
  .ة>¸بكلا دادعألا تاذ فوفصلا EF ةبلطلا مييقت ةينا:مإ تاقصلملا مادختسا رفوي .1

 .ھتيعونو ثدحتلا تقو ةيمك ةداIز .2

 .ةيفصلا ةكراشملا ن¸سحت .3

4. ¢Jقيمعلا ملعتلا عي�. 

 .ةبلطلل ةIروف ةعجار ةيذغ¢ ميدقت .5

 دادعإلا تاداشرإ

 :ليدب مIوقت ةادأ¦ تاقصلملا ذيفنت تاوطخ µFاتلا ل:شلا %Þوي

 
 ةيليصحتلا تارابتخالا ر+وطت نع قصلم �Kع اNقيبطتو دادعالا تاوطخ

 .ةيميلعتلا تاجرK»ا مدخي امب QR¬اردلا ررقملا نم قصلملا عوضوم ديدحت .1

 .ةيليصحتلا تارابتخالا رIوطت عوضوم EF هدودحو قصلملا ىوتحم طورش ةباتك .2

 .ىوت(»ا ميمصت تاsجوم ضع¡ ديدحت .3

 .قصلملا ميمصت EF عادبإللو ،عوضوملا EF ةيملعلا ةداملا رايتخال بلاطلل لاجم كرت .4

 عاونأ
تاقصلملا

موھفم حیضوت

ةیلمعلا راھظإ

 نیب قیرفتلا
ةھباشتم ءایشأ

 مامتھالا بذج
ةنیعم ةمولعمل

تاعوضوملاب ةمئاق ملعملا عضي .1

ن�عم عوضوم بلاط لO راتخي -2

قصلملا ممص+و تامولعملا بلاطلا عمجي -3

ةبسانم ةعاق �L تاقصلملا ضرع -4

ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو تاقصملا مييقت -5
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 .ةبلطلا نم ةمدقملا تاقصلملا مييقتل ماظن عضو .5

  ةيليصحتلا تارابتخالا ر+وطت قصلم م+وقتل دصر ةمئاق �Kع لاثم 

 ال مع� )كولسلا( رايعملا لاFÛا

 ىوتFGا

 \ðلعلا

 قدصلا عاونا عيمج تامولعم fgع قصلملا يوتحي -1

 قدصلا ريدقت ةقIرط قصلملا %Þوي -2

 ةحي(Ûو ةقيقد قصلملا EF تامولعملا -3

 يقطنم قصلملا EF قدصلا ريدقت تاوطخ ضرع لسلس¢ -4

 طيس¡ ل:ش¡ سايقلا تاودأ قدص ريدقت تاوطخ قصلملا ضرع" -5

 ةيحيضوت ةلثمأ fgع قصلملا يوتحي -6

  

 ميمصت

 قصلملا

 باذج قصلملا ميمصت -7

 ةقسانتم قصلملا ناولأ -8

 ةبسانم قصلملا EF تاحاسملا ع�زوت -9

 نابسانم قصلملا EF ھعونو طK)ا م�# -10

 ديج قصلملا ميمصت جمانرب -11

  

 
 ةبلطلا لامعأل تاجردلا دصرو حیحصتلا قئارط -8

 ملس ،بطشلا ةمئاق :ÜF عاونأ ةعÖرأ µgإ ةليدبلا مIوقتلا تاودأ EF تاجردلا دصرو اsمييقتو ةبلطلا لامعأ حي(�ت قئارط مسقنت

 ديدحت نم نIرضا(»ا ن¸كمتل قئارطلا هذo دادعإ ةيفيك نايب عم ةقIرط ل:ل حيضوت ي¢أي اميف .حي(�تلا حيتافمو ،حي(�تلا ملسو ،ريدقتلا

 .ليدبلا مIوقتلا تاودأ اsل نومدختس" R§لا ةيساردلا تاررقملاو تاعوضوملا بسانت R§لا حي(�تلا قئارط

 

 Checklist بطشلا ةمئاق -1 -8

 ماعلا فصولا

 ذخأت ،ةراsم وأ ةيميلع¢ ةمsم ذيفنت ءانثا EF رضا(»ا اoدصري ،مدعلل وأ ل:لل عضخت R§لا ةطيسÿلا تا¦ولسلا نم ةمئاق نمضتت

  .ملعتلا جتان ليلحت قIرط نع ا½ßف تا¦ولسلا ددحتو ،)ال ،مع�( يÚانثلا جIردتلا

 دادعالا تاوطخ 

 .سايقلا تاودأ قدصب قلعتي قصلمل بلاطلا دادعإ نكتلو ،اsمIوقتب بغرت R§لا ةيميلعتلا ةمsملا ديدحت .1

 :ـب قلعتي ام ا½Ùم ءاوس اsقيقحت بلاطلا نم عقوتملا ةيميلعتلا فادoألا ديدحي .2

  .قدصلا ريدقت قرطو ،قدصلا عاونأ¦ ؛سايقلا تاودأ قدصب ةقلعتملا ةيملعلا ةداملا ىوتحم -

  .بسانملا ميمصتلا رايتخاو ،ةبسانملا ميمصتلا ةيجمرب رايتخا¦ ،ي�و>;كلإ قصلم ميمصت fgع بلاطلا ةردقب قلعتي ام وأ -

 :tRيلع¢ فدo ل:ل ةبسانملا تا¦ولسلا ديدحي .3

 .T)ا ... ،ءانبلا قدص ريدقتو ،ىوت(»ا قدص ريدقت -

  .تاحاسملا ع�زوتو ،ناولألا قيس�ت -

 :بسح ةمئاق EF تا¦ولسلا ميظنت .4

  .كحمب طبترملا قدصلا قبس" ىوت(»ا قدصف ؛يقطنملا ا½Bيترت -

  .ناولألا قيس�ت قبس" تاحاسملا ع�زوتف ؛ا½Õيمoا ةجرد بسح وأ -

 .)ال ريدقتلل رفصو مع� ريدقتلل 1 ةجرد( >¸ياعملا عيم�) يواس·م نزو وأ ،ھتيمoا ةجرد بسح كولس ل:ل بسانم نزو ديدحت .5

 .م½3أرب ذخو اsقيبطت لبق بلاطلا عم بطشلا ةمئاقةكراشم .6

  .فيل:تلا عم ةبلطلل دصرلا ةمئاق نم ةيئا½Ùلا ة��Kلا قافرإ .7
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  ةيليصحتلا تارابتخالا ر+وطت قصلم م+وقتل دصر ةمئاق :لاثم

 ال مع� )كولسلا(رايعملا لاFÛا

 \ðلعلا ىوتFGا

 قدصلا عاونا عيمج تامولعم fgع قصلملا يوتحي -1

 قدصلا ريدقت ةقIرط قصلملا %Þوي -2

 ةحي(Ûو ةقيقد قصلملا EF تامولعملا -3

 يقطنم قصلملا EF قدصلا ريدقت تاوطخ ضرع لسلس¢ -4

 طيس¡ ل:ش¡ سايقلا تاودأ قدص ريدقت تاوطخ قصلملا ضرع" -5

 ةيحيضوت ةلثمأ fgع قصلملا يوتحي -6

  

 قصلملا ميمصت

 باذج قصلملا ميمصت -7

 ةقسانتم قصلملا ناولأ -8

 ةبسانم قصلملا EF تاحاسملا ع�زوت -9

 نابسانم قصلملا EF ھعونو طK)ا م�# -10

 ديج قصلملا ميمصت جمانرب -11

  

 

 مك�Gا رادص÷و حيxGتلاو قيبطتلا ةق+رط

 ،ةنيعم ةراsمل بلاطلا ءادأ ءانثا EF اsقيبطتب رضا(»ا موقي ،ةينادجولاو ةIراsملا تامسلل ةظحالم ةادأ¦ بطشلا ةمئاق مادختسا نكمي

 فنصًي مثو ،ارفص "ال" ريدقتلاو ،ةدحاو ةجرد "مع�" ريدقتلا ىطعُ�و .ايتاذ ارIرقت نو:ت نأ نكمIو ،ةينادجو ةمس راsظإ بلطتي فقوم EF وأ

 .)ضفخنم ،عفترم :لاثم( ةنيعم ةئف EF ھتاجرد طسوتم وأ ،ةيل:لا ھتجرد fgع ءانب بلاطلا

 

 Rating Scale ريدقتلا ملس -2 -8

 ماعلا فصولا

 بلاطلا دنع كولسلا رفاوت ةجرد ريدقت عضخIو ،ةمسلا نم ءزج نع >ع" كولس ل¦و ،ةمسلاب قلعتت تا¦ولس ةعومجم نم نو:تي

 كولسلا دوجو مادع�ا ھيفرط دحأ لثمIو ةIرمعلا ةلحرملاو ةسdقملا ةمسلا مئالي ثيحب اًقبسم ددحي ،)7 ،5 ،4 ،3( تاIوتسملا ددعتم جIردتل

 .كولسلا دوجو مامت لثمي رخآلا فرطلاو ھتردن وأ

 دادعإلا تاوطخ

 "KLيصحت رابتخال بلاطلا ر+وطتب قلعتي يدرف عورشم" :اsسايق دارملا ةيميلعتلا ةمsملا ديدحت .1

 ةيميلعتلا ةمsملاب قلعتتو ،بلاطلا دنع اsققحت رظت�ُي R§لا )ةماعلا >¸ياعملا( فادoألا ديدحت .2

 رابتخالا ةطخ ميمصت -

 .T)ا ...،ةلئسألا ةباتك -

 :فدsلا ققحت ةجرد صحف اsلالخ نم نكمي R§لاو ،tRيلع¢ فدo ل:ل ةلباقملا تا¦ولسلا ديدحت .3

 .رابتخالا نم ضرغلا حوضو¦ -

  .T)ا ...،تافصاوملا لودج ءان°و  -

 :بسح ةمئاق EF تا¦ولسلا ميظنت .4

  .تافصاوملا لودج ءانب قبس" رابتخالا ضرغ ديدحتف ؛يقطنملا ا½Bيترت -

 عونتل تادرفملا ةمءالم ةيمoألا EF قبس" ،ةIوغللاو ةيملعلا ةغايصلا ءاطخأ نم رابتخالا تادرفم ولخف ؛ا½Õيمoأ ةجرد بسح وأ -

  .بالطلا تاIوتسم

 .)íFابس ،QR¬امخ ،íFا°ر ،يUالث( تا¦ولسلا بساني يذلا جIردتلا رايتخا .5

 ةداجإ ىوتسم نم بIرق ،ءادألا نم طسوتملا ىوتسملا رفوت ،ءادألا نم ى�دألا د()ا رفوت ،ھئادأ fgع ليلدل بلاطلا ميدقت مدع( لثم

 .)ءادألا EF ديجم ،ءادألا

 .م½3أرب ذخو قيبطتلا لبق ةبلطلا عم ريدقتلا ملس نم ةيلوألا ة��Kلا ةكراشم .6

 .ةمsملاب ةبلطلا فيل:ت دنع يدرف عورشمك fFيصحتلا رابتخالا رIوطت ةمsم عم ريدقتلا ملس قافرإ .7
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 fFيصحت رابتخال بلاطلا رIوطتب قلعتي يدرف عورشمل ريدقت ملس :لاثم

 4 3 2 1 رفص

 fgع ليلدل بلاطلا ميدقت مدع

 ھئادأ
 ءادألا ةداجإ ىوتسم نم بIرق ءادألا نم طسوتملا ىوتسملا رفوت ءادألا نم ى�دألا د()ا رفوت

 ءادألا EF ديجم

 

 ةجردلا تاOولسلا رايعملا

 رابتخالا ةطخ

  .رابتخالا ءانب نم ضرغلا حوضو .1

  .ةيميلعتلا تاجرK»ا وأ فادoألا ةباتك >¸ياعم عابتا .2

  .ةميلس ةقIرطب رابتخالا تافصاوم لودج ءانب .3

 ةلئسألا ةباتك

  .ةIرابتخالا تادرفملا نم ةفلتخم عاونأ مادختسا .1

  .رابتخالا تادرفم ةباتك دنع تافصاوملا لودجب ما�;لالا .2

  .ةIوغللاو ةيملعلا ةغايصلا ءاطخأ نم رابتخالا تادرفم ولخ .3

  .بالطلا تاIوتسم فالتخاب تادرفملا عونت .4

 رابتخالا جارخإ

  .ةلئسألاو رابتخالا نم ل¦ تاميلع¢ حوضو .1

  .رابتخالا ةلئسأل يقطنم بdترت عابتا .2

  .قيس�تلاو طK)ا ثيح نم ةبسانم ةروصب ةيناحتمالا ةقرولا جارخإ .3

 رابتخالا حيxGت ماظن
  .رابتخالاب ةلئسألا عاونأ ل:ل حي(�تلا ماظن حوضو .1

  .نزاوتم ل:ش¡ رابتخالا ةلئسأ fgع تاجردلا ع�زوت .2

 رابتخالا تاجرد ليلحت

  .تاجردلا ليلحت EF ةي°وسا()ا جما>لا دحأ فيظوت .1

  .ا�o¸يمتو رابتخالا تادرفم ة°وعص ىوتسم ريدقت .2

  .رابتخالل ةيل:لا ةجردلاب ةصاK)ا تاليلحتلا ءارجإ .3

  .رابتخالا تابث ريدقت .4

5. Û)حوضوو رابتخالا تاجرد ليلحت جئاتن >¸سفت ةsا.  

  .رابتخالا نع لمجم رIرقت ةباتك .6

  )ةجرد 72( تاجردلا عومجم
 

 مك�Gا رادص÷و حيxGتلاو قيبطتلا ةق+رط

 EF بلاطلا ىوتسم ريدقت µgإ فد½3و ،يÚا½¼ جتانك وأ ةيلمعك ءاوس بلاطلا ءادأ fgع تاظحالملا لي��·ل ةادأ¦ ريدقتلا ملس مدختس"

 fgع تا¦ولسلا عيم�) ةيددعلا ميقلا عومجم لدIو ،ةيددع ميق µgإ ةيظفللا جIردتلا تاIوتسم لIوحتو .ةينادجو ةمس EF وأ ،ام ةراsم ءادأ

  .ةمسلل بلاطلا كالتما ةجرد

 

 Rubric Scale حيxGتلا ملس -3 -8

 ماعلا فصولا

 ةجرد fgع مك(úل fgعأ ةقد تافصاولا هذo رفوتو ،جIردت ىوتسم ل¦ دنع رايعم ل:ل ةيظفل تاددحم ةفاضإ عم ريدقتلا ملس ھبش"

 .ةمسلل بلاطلا كالتما

 دادعإلا تاوطخ

 :اsمIوقت دارملا ةميلعتلا ةمsملا ديدحت .1

 tRلع ثحب ةطخ دادعإ -

 :ةيميلعتلا ةمsملا نع >ع¢ R§لا >¸ياعملا ديدحت .2

 ناونعلا -

  ...ثحبلا ةمدقم -

 )íFابس ،QR¬امخ ،íFا°ر ،يUالث( >¸ياعملا بساني يذلا جIردتلا رايتخا .3

 ))3( عفترم ءادأ ىوتسم ،)2( طسوتم ءادأ ىوتسم ،)1( ضفخنم ءادأ ىوتسم( -

 :جIردتلا تاIوتسم نم ىوتسم ل¦ دنع رايعم ل:ل تافصاو ةغايص .4
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 ةساردلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" ال ،ةفيعض ھتغايص ،ةمل¦ 12 زواجتي ،ئراقلا مامتoا >¸ثي ال( :ناونعلل ضفخنملا ءادألا ىوتسم تافصاو -

 )ةفد½Õسملا ةئفلاو

 تا>¸غتم µgإ >¸ش" ،ةقيقدو ةحي(Û ھتغايص ،ةمل¦ 12 زواجتي ال ،ئراقلا مامتoا >¸ثي( :ناونعلل عفترملا ءادألا ىوتسم تافصاو -

  . ...)ةفد½Õسملا ةئفلاو ةساردلا

 .م½3أرب ذخو قيبطتلا لبق ةبلطلا عم حي(�تلا ملس نم ةيلوألا ة��Kلا ةكراشم .5

 .ةمsملاب ةبلطلا فيل:ت دنع ةيثحبلا ةطK)ا دادعإ ةمsم عم حي(�تلا ملس قافرا .6

 

 ثحب ةطخ مييقتل Rubric حي(�ت ملس :لاثم

 )3( عفترم ءادأ ىوتسم )2( طسوتم ءادأ ىوتسم )1( ضفخنم ءادأ ىوتسم رايعملا

 ناونعلا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي ال -

 .ةمل¦ 12 زواجتي -

 .ةفيعض ھتغايص -

 ةئفلاو ةساردلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" ال -

 ةفد½Õسملا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي -

 .ةمل¦ 12 زواجتي -

 .ةقدلا ةطسوتم ھتغايص -

 نمضتي الو ةساردلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" -

  ةفد½Õسملا ةئفلا

 .ئراقلا مامتoا >¸ثي -

 .ةمل¦ 12 زواجتي ال -

 .ةقيقدو ةحي(Û ھتغايص -

 ةئفلاو ثحبلا تا>¸غتم µgإ >¸ش" -

 ةفد½Õسملا

 ةمدقم

 ثحبلا

 ثحبلا عوضوم %Þوت -

 ةرركم ا½!ارقف را:فأ -

 ةطبا>;م >¸غ ا½!ارقف -

 جردتلا رايعم ا½ßف رفاوتي ال -

 .ثحبلا عوضوم %Þوت -

  ةديدج ةركف نع ا½ßف ةرقف ل¦ >ع¢ -

 ةطبا>;م >¸غ ا½!ارقف -

 جردتلا رايعم ا½ßف رفاوتي ال -

 .ثحبلا عوضوم نع حوضوب ثدحتت -

 ةديدج ةركف نع >ع¢ ا½ßف ةرقف ل¦ -

  ةطبا>;م ا½!ارقف -

 صاK)ا µgإ ماعلا نم ةجردتم -

 ثحبلا ةل[شم

  ةضماغ ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ا½Rحب بعصي -

 ة(Þاو ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ةددحم -

 ا½Rحب بعصي -

 ة(Þاو ثحبلا ةل:شم ةغايص -

 ةددحم -

  ثحبلل ةلباق -

 ثحبلا ةلئسأ

 يقطنم >¸غ اsع¡اتت -

  ثحبلا فادoأب طبترت ال -

 ة(Þاو >¸غ -

 ادج ةبعص ا½Õباجإ -

 يقطنم >¸غ اsع¡اتت -

 ثحبلا فادoأب طبترت -

 ة(Þاو -

 ةطيس¡ تسdل ا½Õباجإ -

ايقطنم ةع¡اتتم -
ً

 

 ثحبلا فادoأب طبترت -

 ة(Þاو -

 .ةباجإلا ةنكمم -

 فاد6أ

 ثحبلا

 ة(Þاو -

 ھتلئسأب الو ثحبلا ةيمoأب طبترت ال -

 ة(Þاو -

 ثحبلا ةلئسا وأ ةيمoأب طبترتال -

 ة(Þاو -

 ثحبلا ةيمoأب طبترت -

 ثحبلا ةلئساب طبترت -

 تايبدألا

 تاساردلاو

 ةقباسلا

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةميدق -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت ال -

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةثيدح -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت ال -

 ثحبلا ةل:شمب طبترت -

 ةثيدح -

 ثحبلا ةيمoأ fgع دكؤت -

 ثحبلا óôنم

 ةساردلا OPنم ركذ -

 ثحبلل بسانم >¸غ OPنملا -

 ثحبلا OPنم ركذ -

 OPنملا نم ثحبلل ةبسانم >¹كأ OPنم دجوي -

 مدختسملا

 ثحبلا OPنم ركذ -

 ثحبلا ةل:شم بساني -

 عمتFÛا

 ةنيعلاو

 ثحبلا عمتجم ددحي مل -

 ةنيعلا م�# ددح -

 تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت %Þوي مل -

 ةلقتسملا تا>¸غتملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þوي مل -

 قيقد >¸غ ل:ش¡ عمت�»ا ددح -

 ثحبلا ةنيع م�# ددح -

 تا>¸غتملا تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت ن¸ب -

 ةلقتسملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þوي مل -

 %Þاو ل:ش¡ عمت�»ا ددح -

 ثحبلا ةنيع م�# ددح -

 تا>¸غتملا تاIوتسم fgع ةنيعلا عزوت ن¸ب -

 ةلقتسملا

 ةنيعلا رايتخا ةقIرط %Þو -

 ثجبلا تاودأ

 تاساردلا نم سايقملا fgع ثحابلا لصح -

 ةروش�ملا

 ھصئاصخ صحف نود سايقملا قبط -

 ةي>;مو:يسلا

 ا½ßلع لوص()ا ةقIرط %Þو -

 ةينامعلا ةئdبلل سايقملا ثحابلا مءاو -

 سايقملا تابث صحفب ىفتكا -

 ا½ßلع لوص()ا ةقIرط %Þو -

 ةينامعلا ةئdبلل ا½Õمءاوم ةقIرط %Þو -

 ةي>;مو:يسلا اsصئاصخ نم ققحت -

 ثحبلا عجارم

 EF عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

 ن;ملا

 ةمئاقلا عم ثحبلا ن;م EF عجارملا قفتت ال -

 EF عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

 ن;ملا

 ةمئاقلا عم ثحبلا ن;م EF عجارملا قفتتال -

 APA EF طمن بسح قيثوتلا ثحابلا عبتا -

 .ةساردلا ن;م

  ةمئاقلا عم ن;ملا EF عجارملا قفتت  -
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 )3( عفترم ءادأ ىوتسم )2( طسوتم ءادأ ىوتسم )1( ضفخنم ءادأ ىوتسم رايعملا

 قيثوت APA EF طمنب ثحابلا ديقتي مل -

 ةمئاقلا EF عجارملا

 حي(Û >¸غ ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 EF عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

 ةمئاقلا

 حي(Û >¸غ ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 عجارملا قيثوت APA EF طمن ثحابلا عبتا -

EF ةمئاقلا 

 حي(Û ةمئاقلا EF عجارملا ميظنت -

 

 مك�Gا رادص÷و حيxGتلاو قيبطتلا ةق+رط

 ىوتسمل يظفللا فصولاب رضا(»ا يفتكي نأ نكميف ،مIوقتلا ماsم EF بلاطلا ءادأ حي(�تو دصر ةادأ حي(�تلا ملس مدختس"

 تاءارجالا ما:حألا رادصØو حي(�تلا تاءارجإ ةيقب ھبش¢ اميف ،ماقرألاب جIردتلا تاIوتسم لدب·س" نأ وأ ،تافصاولا fgع دامتعالاب بلاطلا

 .ريدقتلا ملس EF ةعبتملا

 

 Scoring Key حيxGتلا حاتفم -4 -8

 ماعلا فصولا

 .ه�¸حت طبضIو %&�ملا ھجويل ،ليدبلا مIوقتلا ةادأ وأ رابتخإلا ءانب دنع رابتخإلا ةلئسأل ةحي(�لا ةباجإلا جذومن دادعإ متي

 ةيعوضوملا ةلئسألا

1. EF وقتلا تاودأIرط مدختس¢ ،ةيقرولا مIوضلا %�ملا ةقÚصوحفملا تاجرد دصرل ي EF ع ةباجتسالاfg وقتلا تاودأ ةلئسأIم. 

2. EF وقتلا تاودأIوتي ةينو>;كلإلا مµg ا عقوملا(Kوقتلا ةادأ قيبطتب صاIم )Moodle, Google Survey( ميظنتو تاباجتسإلا دصربsا، 

  .تاجردلا دصرو µFآلا حي(�تلا fgع ةيجذومنلا ةباجإلاب اoدIوزت دع¡ اًضيأ ةيجم>لا لمع¢ نأ نكمIو

 )ةيلاقملا( ةيئاش�إلا ةلئسألا

 رخآ :ºعمب وأ ؛ةلما¦ ةباجإلا نو:ت :§ح ا½!اعارم بجي R§لا ةيسdئرلا طاقنلا عيمج روصت fgع ةقIرطلا هذo موقت :ةيليلحتلا ةق+رطلا .1

 ةيئاش�إلا ةلئسألل ةقIرطلا هذú% oصتو ،ا½¼زو بسح ةباجإلا طاقن نم ةطقن ل¦ fgع ةيل:لا ةجردلا ع�زوت مث ةيجذومن ةباجإ دادعإ

 .ةباجإلا ةدودحم

 ةحوتفم ةلئسألا وأ ،طاقن µgإ ا½Õباجإ ليلحت بعصي R§لا ةيئاش�إلا ةلئسألا حي(�ت EF ةقIرطلا هذo مدختس¢ :ةيلومشلا ةق+رطلا .2

 :ن¸ترم ةبلطلا ةباجإل %&�ملا ةءارق fgع موقتو ؛تاجردلا دصرل ةيلومشلا ةقIرطلا مدختس¢ ،ةيا½Ùلا

 .)أوسأ ،طسوتم ،لضفأ( تائف EF مsمسقIو لاؤسلا fgع ةبلطلا تاباجإ عيمج %&�ملا أرقي :µgوألا ةرملا

 :ضرغ¡ ةدحاولا ةئفلا قاروأ ةءارق %&�ملا ديع" :ةيناثلا ةرملا

 .ةدحاولا ةئفلا EF تاباجإلا س�اجت ةجرد صحف -أ

 .ةدحاولا ةئفلا لخاد أوسألا µgإ لضفألا نم ا½Bيترتو ةيعرف تائف EF اsعيمجت ةداعإ ةينا:مإ -ب

  .ىرخأ µgإ ةئف نم قاروألا لقن ةينا:مإ -ج

  .أوسألل كلذكو لضفألا ءادألل تاجردلا ريدقتب أدبي ةلئسألا بdترت نم ءا½Õنالا دعÖو

 

 لدووملا ةصنم يف لیدبلا میوقتلا تاودأ قیبطت -9
 ا½Õيطغ¢ مت R§لا )ةادأ 11( ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت ةيفيكل تاميلع¢ نمضتت ةيئرم تالي��·ل طباور fgع هاندأ لود�)ا يوتحي

EF ةقيثولا نم لوألا ءز�)ا EF لدووملا" ةيميلعتلا ةصنملا". 

 لدووملا EF ليدبلا مIوقتلا تاودأ قيبطت ةيفيكل تاميلع¢ نمضتت ةيئرم تالي��·ل طباور .)4( لودج

 \ðيلعتلا ويديفلا طبار Module /ةفيظولا ليدبلا م+وقتلا تاودأ م

1 
 ةيل¤£ملا تارابتخالا

Take-home Test 

 Assignment( EF( ةمsملا رايخ مادختسا نكمي

 موقي ثيحب ،تارابتخالا نم عونلا اذo دقعل لدووملا

 لدووملا fgع اsعفرو رابتخالا ةلئسأ �¸sجتب رضا(»ا

 ةقIرطو ةمsملا هذsل بسانملا تقولا ددحIو ،ةمsمك

 رابتخإلا ةلئسأ fgع ھتباجإ بلاطلا عفرIو ،ةباجإلا

  ةمsملا EF نيدد(»ا نمزلاو ةقIرطلا بسح

https://docs.moodle.org/38/en/Assignment_quick_guide 

2 
 حوتفملا باتكلا تارابتخا

Open Book Test 
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 \ðيلعتلا ويديفلا طبار Module /ةفيظولا ليدبلا م+وقتلا تاودأ م

3 

 تاعوفدلا/تارابتخالا

 ةيNفشلا

VIVA/Oral Test 

- face_module-to-https://docs.moodle.org/38/en/Face 

5 
 ةيل¤£ملا ةطش�ألا/ن+رامتلا

Assignments 
- https://docs.moodle.org/38/en/Assignment_quick_guide 

6 
 ةشقانملاو ةكراشملا

  E- Discussion ةينو|}كلالا
 https://docs.moodle.org/38/en/Forum_activity 

7 
 ي�و|}كلإلا زاجنإلا فلم

E-Portfolio 

 فلم ءانب ةمsم فيل:ت رضا(»ا لسري .1

 ةمsملا رايخ نم ةبلطلل ي�و>;كلإ

)Assignment(. 

 قIرط نع ي�و>;كلإلا ھفلم بلاطلا �YQZي .2

  )Injazi E-portfolio( يزاجنا ةصنم

 EF ي�و>;كلالا هزاجنا فلم طبار بلاطلا جردي .3

 رضا(»ا فيل:ت fgع اًدر لدووم

)Assignment(.  

https://www.youtube.com/watch?v=AZbXNMSbuxk 

 

8 

 ÚLام�Ûا /يدرفلا عورشملا

Project 

)Individual/Group( 

- https://docs.moodle.org/38/en/Assignment_quick_guide 

9 
 ةلîÛملا ةيNفشلا ضورعلا

Recorded Presentations 

 ضرع جاتنا ةمsم فيل:ت رضا(»ا لسري .1

 ةمsملا رايخ >¸ع ل��م tRيدقت

)Assignment(. 

 تايجمرب >ع tRيدقتلا ضرعلا بلاطلا جت�ي .2

   .كلذب ةصاK)ا لي��·لا

 لدووم EF ةرش�لا وأ ملفلا طبار بلاطلا جردي .3

 .)Assignment( رضا(»ا فيل:ت fgع اًدر

https://www.youtube.com/watch?v=s1jIPo1bWCo 

10 
 ةيثحبلا ةط��ا/ثحبلا

Research/Proposal 
- https://docs.moodle.org/38/en/Assignment_quick_guide 

11 
 تارشÙلا/تاقصلملا جاتنا

Poster/Podcast 

 ةرش� وأ ملف جاتنا ةمsم فيل:ت رضا(»ا لسري .1

 .)Assignment( ةمsملا رايخ نم ةبلطلل

 بسح ةرش�لا وأ ملفلا بلاطلا جت�ي .2

   .كلذب ةصاK)ا تايجم>لا

 لدووم EF ةرش�لا وأ ملفلا طبار بلاطلا جردي .3

 .)Assignment( رضا(»ا فيل:ت fgع اًدر

https://www.youtube.com/watch?v=8KrHrLpgQf8 

 

 

 رداصملاو عجارملا -10
 fFمأتلا >¸كفتلا تاراsم ةيمنت EF هرثأ سايقو ءايميكلا ةدام س�ردت EF ي�و>;كلإ زاجن‘ فلم ميمصت .)QR )2017¬اق ت�ب لIزغ ،F?يÿسلا .1

 .28 – 7 ،)5( 6 ،ةصصختملا ةIوب>;لا ةيلودلا ةل�»ا ،يوناثلا ي�اثلا فصلا تابلاط ىدل

 .لمألا ةبتكم :د°رإ .ةيس�ردتلا ةيلمعلا EF مIوقتلاو سايقلا .)2005( دمحأ ،ةدوع .2

  .http://al3loom.com/?p=16353 .ةIو°رتو ةيملع قافآ عقوم .ھلا:شأو ليدبلا مIوقتلا .)2016( دجمأ ،مساق .3

 ةيل:ب تاملعملا تابلاطلا ىدل ةيس�ردتلا تايافكلا ضع¡ ةيمنتل ي�و>;كلإلا زاجنإلا فلم مادختسا ةيلعاف .)2012( ليلخ ءانo ،دومحم .4

  .ةزغ ،رoزألا ةعماج ،ةيب>;لا ةيل¦ .)ةروش�م >¸غ >¸تسجام ةلاسر( ةزغ¡ :Q=قألا ةعماج EF ةيب>;لا

 fgع اoرثأو ةينو>;كلإلا ملعتلا ةئdب EF )ةsجوملا -ةيكراش·لا( ةينو>;كلإلا ةشقانملا .)cF )2013تف ةبo ،يديغدلاو ،دمحم دمحأ ،يÖون .5

 ePانملل ةIرصملا ةيعم�)ا ،س�ردتلا قرطو ePانملا EF تاسارد ةلجم ،ةمدK)ا ءانثأ مولعلا تاملعم ىدل dRملا ءادألاو دقانلا >¸كفتلا

 .135 – 88 ،198 ،س�ردتلا قرطو
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 ن¸سحو ،يزر(»ا دشارو ،يرسودلا ميoارباو ،ي�رقلا fFع ةمجرت( ةبلطلل يوب>;لا مييقتلا .)2012( نازوس ،تراsكور°و ،ي�وتنأ ،و:تdن .6

 .جيلK)ا لودل يÖرعلا ةيب>;لا بتكم :ضاIرلا .)fQRورK)ا

 سو>¸ف نم ةياقولل ةساردلا قيلع¢ ة>;ف لالخ تارابتخالا لئاد°و QR¬اردلا لصفلا لامعأو مIوقتلا تابdترت ح>;قم .)2020( ميلعتلا ةرازو .7

 .فلؤملا :ضاIرلا .COVID-19 انورو¦
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