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الغايح هن املقشس:

الىحذج ( )1تؼشيف تاملقشس(األهذاف ،احملتىي ،التقىمي ،املشاجغ)

أْ َٕفز اٌـبٌت ػٍُّخ اٌزظُُّ و اٌزـىَش اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ ألغشاع اٌزؼٍُُ و اٌزذسَت يف ِىالف سلزٍفخ.

أهذاف األداء النهائيح:

َ .1ؼشفّ ادلشاؽً اٌشئُغخ دلذخً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ يف رظُُّ و رـىَش ثشاِظ اٌزؼٍُُ واٌزذسَت و
ادلهبَ اٌيت رزـٍجهب وً ِشؽٍخ.
َ .2ؼشفّ ادلفبُُ٘ و ادلظـٍؾبد اٌشئُغخ يف رلبي اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
َٕ .3بلش األعظ إٌظشَخ و اٌفٍغفُخ ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
َ .4مبسْ ِجبدئ ادلذاسط اٌغٍىوُخ و ادلؼشفُخ و اٌجٕبئُخ و ِؼبُِٕهب ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
َٕ .5بلش االفزشاػبد اٌشئُغخ اٌيت َمىَ ػٍُهب ِذخً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
 .6حيذد وظبئف منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
َ .7مبسْ منبرط سلزبسح ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
َ .8ؼشفّ ِغ ػشة األِضٍخ أٔىاع منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
َ .9ظُّ منىرعبً ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
َ .10ـجك ِذخً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ يف رظُُّ و إٔزبط ثشٔبِظ وعبئؾ رؼٍُُّخ أو رذسَجُخ رفبػٍُخ.

احملــتىي:

ِفهىَ ػٍُّخ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ ألغشاع اٌزؼٍُُ و اٌزذسَت ،األعظ إٌظشَخ و اٌفٍغفُخ ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ،
ِفهىَ إٌّبرط و ِىىٔبهتب و أٔىاػهبِ،ذخً إٌظُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ،ادلشاؽً اٌشئُغخ ٌؼٍُّخ ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ
ادلٕظُ و ادلهبَ اٌيت رزؼّٕهب وً ِشؽٍخ ( اٌزؾًٍُ -اٌزظُُّ -اٌزـىَش -اٌزٕفُز -اٌزمىمي )ِ ،جبدئ ادلذاسط
اٌغٍىوُخ و ادلؼشفُخ و اٌجٕبئُخ و ِؼبُِٕهب ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
تنظين املقشس و أسلىب التذسيس :

أ/تنظين املقشس:

مت رٕظُُ ادلمشس ػًٍ ُ٘ئخ وؽذاد ٔغمُخ ( )Modulesحبُش حتزىٌ وً وؽذح ػًٍ:
― أ٘ذاف األداء اخلبطخ ثبٌىؽذح.
― ٍِخض مبؾزىي اٌىؽذح.
― اخزجبس رايت ثأ٘ذاف اٌىؽذح.
― ادلشاعغ ادلشرجـخ مبؾزىي اٌىؽذح.
― اٌىاعجبد (اٌمشاءاد األعجىػُخ)
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ب/أسلىب التذسيس:

― َمذَ اعزبر ادلبدح ادلىػىع و َؼّشف ادلفبُُ٘ يف ادلىػىع.
― َٕبلش اٌـبٌت ادلفبُُ٘ يف ػىء اٌمشاءاد اٌيت َىٍف هبب أعجىػُبً.

هتطلثاخ املقشس( :فشدي):

اٌىاعت األوي( :فشدٌ) :رظُُّ منىرط ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ حيزىٌ ػًٍ:
أ  -دتضًُ ثظشٌ (سعُ ختـُـٍ) دلىىٔبد إٌّىرط َىػؼ اخلـىاد اٌشئُغخ يف ػٍُّخ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
ة  -رؼشَف وً ػٕظش (أو خـىح /ػٍُّخ) ِٓ ػٕبطش إٌّىرط.
د  -ال َضَذ ػٓ أسثغ طفؾبد ِـجىػخ (طفؾخ ٌٍّٕىرط صالس طفؾبد ٌزؼشَف ادلىىٔبد) ،حبغُ16
ِغبفخ ِضدوعخ.
س  -رىصُك ادلؼٍىِبد ثبٌٕغجخ ٌٍّشاعغ و اذلىاِش.
ط  -ربسَخ اٌزغٍُُ :األعجىع ......
اٌىاعت اٌضبين :هششوع مجاػي ( 3-2ؿبٌت)

أ  -اعزخذَ اٌىاعت اٌزٌ طّّزٗ يف اٌىاعت األوي (أو منىرط أخش) يف رظُُّ خـخ (ٌ )Blueprintربرلُخ
وعبئؾ رؼٍُُّخ (أو رذسَجُخ) رفبػٍُخ يف ِىػىع دساعٍ أو رذسَيب زلذد .اٌزظُُّ ػًٍ اٌىسق-10:
15ص ،ؽغُ ِ 16غ اٌزىصُك.
ة  -ؽّىي اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ يف اخلـىح اٌغبثمخ إىل ِٕزظ (ثشٔبِظ رؼٍٍُّ أو رذسَيب) َىظّف اٌىعبئؾ اٌزفبػٍُخ
ػًٍ لشص ِذِظ.
د  -لذَ ادلٕزظ إٌهبئٍ(اٌزظُُّ ػًٍ اٌىسق و اٌربٔبِظ اٌزؼٍٍُّ) و ٔبلشٗ أِبَ صِالئه.
س  -ربسَخ اٌزغٍُُ :األعجىع ......

التقىمي :عزىصع دسعبد ادلمشس ػًٍ إٌؾى اٌزبيل:
―

احلؼىس

%5

―

ادلٕبلشخ
اٌىاعت األوي
اٌىاعت اٌضبين

%5
%10
%40

―

اخزجبس ٔظفٍ
اخزجبس هنبئٍ

%15
%25

―
―

―

أوالً /املشاجغ الؼشتيح:
―

املشاجغ

ثبسثبسا ،عٍُض و سَزب ،سَزشٍ(٘1418ـ) .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ اٌزؼشَف و ِىىٔبد
اجملبي .مجؼُخ االرظبالد اٌزشثىَخ و اٌزىٕىٌىعُب .رشمجخ ثذس ػجذاهلل اٌظبحل .اٌشَبع،
ِىزجخ اٌشمشٌ.
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―

ثريعفبي ،فشد و إٌُٕغزىْٕ٘ ،شٌ(٘1418ـ) .ادلششذ يف اٌزمُٕبد اٌزشثىَخ .رشمجخ
ػجذاٌؼضَض زلّذ اٌؼمٍٍُ .اٌشَبع.عبِؼخ ادلٍه عؼىد.

―

عبعزفىْ ،وٕذ و ثشأش ،سوثشد(٘1423ـ) .اعزؼشاع منبرط اٌزـىَش اٌزؼٍٍُّ.
رشمجخ ثذس ػجذاهلل اٌظبحل ،اٌشَبعِ ،ىزجخ اٌؼجُىبْ.
فٍّٕظِ ،بٌىىَ(٘1420ـ) .وعبئً ػشع ادلؼٍىِبد و االرظبي .رشمجخ ثذس ػجذاهلل
اٌظبحل .يف :سوثشد عبُُٔٗ :أطىي رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ .رشمجخ زلّذ ادلشُمؼ و ػجذ

―

―

―

اٌشمحٓ اٌشبػش و ثذس اٌظبحل و فهذ اٌفهذ و آخشوْ ،عبِؼخ ادلٍه عؼىد ،اٌشَبع.
صَزىْ ،ؽغٓ ؽغني( .)َ1999رظُُّ اٌزذسَظ :سؤَخ ِٕظىُِخ( .اجملٍذ  1و ،)2
اٌمب٘شح :ػبمل اٌىزت.
لـبٍَِ ،ىعف و أثىعبثشِ ،بعذ و لـبٍِٔ ،بَفٗ(  .)َ2002رظُُّ اٌزذسَظ.
ػّبْ ،داس اٌفىش.

ثانياً /املشاجغ األجنثيح:

Morrison, Garry R., Ross, Steven M., & Kemp, Jerrold E.(2001).
& Designing Effective Instruction. (3rd ed.) New York: John Wiley
Sons, Inc.
Newby, Timothy J., Stepich, Donald A., Lehman D., & Russell, James
D.(2000). Instructional Technology for Teaching and Learning. New
Jersey: Prentice-Hall, Inc..
Smith, Ragan L. & Ragan, Tillman J.(1999). Instructional Design
(2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
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―
―
―

الىحذج ( )2التصوين التؼليوي :هفاهين سئيسح
أهذاف األداء :
ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف ادلفبُُ٘ اٌزبٌُخ :اٌزؼٍُُ ،اٌزؼٍُ ،اٌزذسَت ،إٌظبَ و ادلفبُُ٘ ادلشرجـخ ثِٗ ،ذخً إٌظُ،
اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ،إٌّىرط ،منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .2حتًٍُ اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ إىل اٌؼٕبطش ادلىىٔخ ذلب.
 .3حتًٍُ إٌظبَ إىل ػٍٕظشٖ اٌشئُغخ ِذػّبً رٌه ثّٕىرط َىػؼ اٌؼاللبد ثني اٌؼٕبطش.
 .4حتًٍُ ػٍُّخ ِذخً إٌظُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ إىل ػٕبطش٘ب اٌشئُغخ ِذػّبً رٌه ثّٕىرط َىػؼ
اٌؼاللبد ثني اٌؼٕبطش.

احملتىيِ :فبُُ٘ اٌزؼٍُُ و اٌزؼٍُ و اٌزذسَت ،ػٕبطش اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخِ ،فهىَ إٌظبَ ،رظُُّ إٌظُ اٌزؼٍُُّخِ ،فهىَ
ِذخً إٌظُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ،إٌّىرط ،منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ)1
― ثريعفً و إٌٕغزىْ (َ)2
― سوِغُىفغىٍ (َ)3

اختثاس رايت:
― ػشّف ِغ ػشة األِضٍخ ادلفبُُ٘ اٌزبٌُخ :إٌظبَ و ادلفبُُ٘ ادلشرجـخ ثِٗ ،ذخً إٌظُ ،اٌزظُُّ
اٌزؼٍٍُّ ،منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
― ؿجك ِفهىَ إٌظبَ ػًٍ ٔشبؽ (أو ٔظبَ) رشثىٌ (ادلذسعخ ،اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخِ )...،ذػّبً رٌه
ثّٕىرط َىػؼ اٌؼاللبد اٌزفبػٍُخ ثني ػٕبطش إٌظبَ.
― ؿجك ِفهىَ إٌظبَ ػًٍ ِذخً إٌظُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ِذػّب رٌه ثّٕىرط َىػؼ اٌؼاللبد
اٌزفبػٍُخ ثني اٌؼٕبطش.
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الىحذج ( )3التصوين التؼليوي :اإلطاس النظشي
أهذاف األداء :
ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
ِٕ .1بلشخ األعظ إٌظشَخ و اٌفٍغفُخ دلفهىَ رظُُّ إٌظُ اٌزؼٍُُّخ و إثشص اٌؼٍّبء ادلغبمهني يف رـىَشٖ.
ِٕ .2بلشخ ادلجبدئ اٌشئُغخ ٌٍّذاسط اٌغٍىوُخ و ادلؼشفُخ و اٌجٕبئُخ و ِؼبُِٕهب ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ .
ِٕ .3بلشخ االفزشاػبد اٌيت َمىَ ػٍُهب ِفهىَ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
 .4رربَش احلبعخ إىل رـجُك ِذخً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ.
 .5حتذَذ وظبئف منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ و خظبئظهب.
ِ .6مبسٔخ إٌّىرط اٌزمٍُذٌ و إٌّىرط إٌظبٍِ ٌزظُُّ اٌزؼٍُُ.
 .7رؼشَف ادلىىٔبد اٌشئُغخ جملبي رمُٕخ اٌزؼٍُُ ؿجمبً ٌزؼشَف ػبَ ٘1994ـ.

احملتىي :األعظ إٌظشَخ و اٌفٍغفُخ ٌزظُُّ إٌظُ اٌزؼٍُُّخ ،االفزشاػبد اٌيت َمىَ ػٍُهب ِفهىَ رظُُّ إٌظُ
اٌزؼٍُُّخِ ،مبسٔخ ثني إٌّىرط اٌزمٍُذٌ و إٌّىرط إٌظبٍِ ٌزظُُّ اٌزؼٍُُ ،وظبئف منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ و
خظبئظهب.
الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:

― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ)1
― عٍُض و سَزشٍ (َ( )4اٌفظالْ األوي و اٌضبين).

اختثاس رايت:
―
―
―
―
―
―
―

ِب أمهُخ ِؼشفخ األعظ إٌظشَخ جملبي اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ؟
ِب أثشص إٌظشَبد (ٔظشَبد رؼٍُ و ٔظشَبد رؼٍُُ) اٌيت عبمهذ يف رـىَش ِفهىَ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ؟
ٔبلش أسثؼبً يف األلً ِٓ االفزشاػبد اٌيت َمىَ ػٍُهب ِفهىَ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
ػشّف ادلىىٔبد اٌشئُغخ جملبي رمُٕخ اٌزؼٍُُ ؿجمبً ٌزؼشَف ػبَ .َ1994
دلب رغزخذَ إٌّبرط (ثأٔىاػهب) يف رظُُّ ٔظُ اٌزؼٍُُ؟
ِب ِؼبِني ادلذاسط اٌغٍىوُخ و ادلؼشفُخ و اٌجٕبئُخ ٌزظُُّ اٌزؼٍُُ؟
وُف ختزٍف اٌـشَمخ اٌزمٍُذَخ ػٓ اٌـشَمخ ادلٕظّخ يف رظُُّ اٌزؼٍُُ؟

5

الىحذج ( )4التصوين التؼليوي :الؼوليح و النوىرج
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
ِ .1مبسٔخ منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ِٓ ؽُش ادلىىٔبد و اٌشىً.
 .2حتذَذ أٔىاع األشىبي اٌشبئؼخ ٌّٕبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .3حتذَذ أٔىاع منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .4رظُٕف منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
ِٕ .5بلشخ األخـبء اٌشبئؼخ يف رـجُك منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .6رؼشَف ادلشاؽً اٌشئُغخ دلذخً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ادلٕظُ و ِهبَ و سلشعبد وً ِشؽٍخ.

ِىىٔبد إٌّبرط ،إٌّىرط اٌؼبَ ،أٔىاع إٌّبرط ؿجمبً العزخذاِبهتب ،األشىبي اٌشبئؼخ ٌّٕبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ،
األخـبء اٌشبئؼخ يف رـجُك منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ،رظُٕف عبعزفغىْ و ثشأش ٌّٕبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ،
اعزؼشاع أِضٍخ ٌجؼغ منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:

― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ)1
― عبعزفغىْ و ثشأش (َ( )5اٌفظالْ األوي و اٌضبين).

اختثاس رايت:
― وُف ختزٍف منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ِٓ ؽُش -ادلىىٔبد و اٌشىً ؟
― ِب ِؼبِني إٌّىرط اخلـٍ و إٌّىرط اٌذائشٌ ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُّ؟
― ػشّف ادلشاؽً اٌشئُغخ اٌيت َزىىْ ِٕهب إٌّىرط اٌؼبَ ٌٍزظُُّ اٌزؼٍٍُِّ ،)ADDIE(.جُٕبً ِهبَ و
سلشعبد وً ِشؽٍخ.
― ِب أثشص األخـبء اٌشبئؼخ يف رـجُك منبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ و وُف ميىٓ جتٕجهب؟
― ٔبلش رظُٕف عبعزفغىْ و ثشأش ٌّٕبرط اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ِغ ِضبي واؽذ ٌىً فئخ يف اٌزظُٕف.
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الىحذج ( )5هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التحليل
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف أٔىاع اٌزؾًٍُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .2رؼشَف ادلظـٍؾبد اٌزبٌُخ :رمذَش احلبعبد ،ادلظبدس و ادلؼىلبد ،ادلشىٍخ اٌزؼٍُُّخ.
 .3دتُُض ادلشىالد اٌيت رزـٍت ؽٍىالً رؼٍُُّخ و رٍه اٌيت رزـٍت ؽٍىالً أخشي.
 .4حتذَذ اٌـشق اٌيت رغزخذَ يف مجغ ادلؼٍىِبد ؽىي ؿجُؼخ ادلشىٍخ.
 .5رـىَش خـخ ٌزؾًٍُ ادلشىٍخ (رمذَش احلبعبد).
ِٕ .6بلشخ إؽذي ؿشق حتًٍُ احلبعبد.

رؼشَفبد ،خـىاد حتًٍُ ادلشىٍخ (رمذَش احلبعبد) :حتًٍُ اٌىػغ (األداء) اٌشا٘ٓ ،خـىاد حتذَذ األ٘ذاف و
األوٌىَبد ،حتذَذ ادلظبدس و ادلؼىلبد ،حتذَذ اخلظبئض اٌؼبِخ ٌٍغّهىس ادلغزهذف ،ؿشق مجغ ادلؼٍىِبد.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1

اختثاس رايت:

―
―
―
―
―
―

ػشّف أٔىاع اٌزؾًٍُ يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
ػشّف ادلظـٍؾبد اٌزبٌُخ :رمذَش احلبعبد ،ادلظبدس و ادلؼىلبد ،ادلشىٍخ اٌزؼٍُُّخ.
أػشة أِضٍخ دلشىالد رزـٍت ؽٍىالً رؼٍُُّخ (أو رذسَجُخ).
ِب اٌـشق ادلغزخذِخ يف مجغ ادلؼٍىِبد ؽىي ؿجُؼخ ادلشىٍخ ؟ و ِب شلُضاهتب و ِغبوئهب؟
ؽذد خـىاد حتًٍُ ادلشىٍخ و ػشّف وً ِٕهب.
ؽذد ِشىٍخ رؼٍُُّخ (أو رذسَجُخ) العزخذاِهب يف اٌىاعت اٌضبين.
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الىحذج ( )6هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التحليل  :حتليل احملتىي
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف ادلظـٍؾبد اٌزبٌُخ :حتًٍُ ادلهّخ ،ادلهبساد اٌغبثمخِ ،غزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ ،اٌزؾًٍُ
اٌؼٕمىدٌ ،اٌزؾًٍُ اذلشٍِ ،اٌزؾًٍُ اإلعشائٍ ،رغٍغً احملزىي.
 .2حتذَذ ادلظـٍؾبد األخشي ادلغزخذِخ يف اٌزؼجري ػٓ ِفهىَ حتًٍُ ادلهّخ.
 .3ششػ أٔىاع حتًٍُ ادلهّخ (اٌؼٕمىدٌ ،واذلشٍِ و اإلعشائٍ).
 .4حتذَذ اٌفىائذ إٌبجتخ ػٓ حتًٍُ ادلهّخ.
 .5رـجُك أؽذ أٔىاع حتًٍُ ادلهّخ يف حتًٍُ زلزىي ِىػىع دساعٍ زلذد.
 .6ششػ ػٍُّخ حتذَذ ِغزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ و ادلزـٍجبد اٌغبثمخ.
ِ .7مبسٔخ أعبٌُت رغٍغً احملزىي.

رؼشَف ادلفبُُ٘ اٌزبٌُخ :حتًٍُ ادلهّخ ،وادلهبساد اٌغبثمخ ،وِغزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ ؛ فىائذ حتًٍُ ادلهّخ ،أٔىاع
حتًٍُ ادلهّخ ،حتذَذ ِغزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ و ادلزـٍجبد اٌغبثمخ.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6

اختثاس رايت:

―
―
―
―
―
―

ػشّف ِب َأيت :حتًٍُ ادلهّخ ،ادلهبساد اٌغبثمخِ ،غزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ ،رغٍغً احملزىي.
ػشّف أٔىاع حتًٍُ ادلهّخ (احملزىي).
ٔبلش ؿشق رغٍغً احملزىي.
ِب اٌفىائذ ادلزشرجخ ػًٍ رٕفُز حتًٍُ ادلهّخ؟
وُف ميىٓ حتذَذ ِغزىي اٌغٍىن ادلذخٍٍ و ادلزـٍجبد اٌغبثمخ؟
ؽًٍ زلزىي ِىػىع دساعٍ ِغزخذِبً أؽذ أٔىاع اٌزؾًٍُ ادلالئّخ.
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الىحذج ( )7هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :كتاتح أهذاف األداء
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف أٔىاع اٌزؼٍُ و ِغزىَبهتب يف رظُٕف ثٍىَ و عبُُٔٗ.
ِٕ .2بلشخ ِغزىَبد حتذَذ األ٘ذاف ادلؼشفُخ يف رظُٕف ثٍىَ و عبُُٔٗ.
ِ .3مبسٔخ ؿشق طُبغخ أ٘ذاف األداء.
 .4وزبثخ أ٘ذاف أداء يف رلبالد اٌزؼٍُ و ِغزىَبهتب ادلخزٍفخ.
ِٕ .5بلشخ األخـبء اٌشبئؼخ يف طُبغخ أ٘ذاف األداء.
ِٕ .6بلشخ دوس األ٘ذاف يف اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ.

رؼشَف ٘ذف األداء ،أٔىاع اٌزؼٍُ و ِغزىَبهتب يف رظُٕف ثٍىَ و عبُُٔٗ ،ؿشق طُبغخ أ٘ذاف األداء (ؿشَمخ ُِغش
و عبُُٔٗ ، )ABCD ،ادلظـٍؾبد اٌشبئؼخ يف رلبي األ٘ذافِ ،غزىَبد حتذَذ األ٘ذاف ،األخـبء اٌشبئؼخ يف
طُبغخ أ٘ذاف األداء ،دوس األ٘ذاف يف اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6

اختثاس رايت:
― ػشّف ادلظـٍؾبد اٌزبٌُخ٘ :ذف األداء ،األ٘ذاف ادلؼشفُخ ،األ٘ذاف اٌىعذأُخ ،األ٘ذاف إٌفظ
ؽشوُخ.
― ػشّف أٔىاع اٌزؼٍُ و ِغزىَبهتب يف رظُٕف ثٍىَ و عبُُٔٗ. .
― لبسْ ثني اٌـشق اٌزبٌُخ ٌظُبغخ األ٘ذاف :ؿشَمخ ُِغش و عبُُٔٗ و ABCD
― أخزش ِىػىػبً دساعُبً و اوزت ٘ذف أداء يف رلبالد اٌزؼٍُ يف رظُٕف ثٍىَ.
― أوزت ٘ذفبً عٍىوُبً واؽذاً يف وً ِغزىي ِٓ ِغزىَبد األ٘ذاف ادلؼشفُخ يف رظُٕف ثٍىَ.
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الىحذج ( )8هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :تناء االختثاس
أهذاف األداء :
ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1حتذَذ وظُفخ االخزجبس.
 .2رؼشَف االخزجبساد اٌزبٌُخ :االخزجبس زلىٍّ ادلشعغ ،وِؼُبسٌ ادلشعغ ،واٌمجٍٍ و اٌجؼذٌ،و اخزجبساد
ادلهبساد اٌغبثمخ ،واخزجبساد اٌزؾظًُ ،واخزجبساد األداء ،واٌزمىمي اٌجذًَ (احلمُجخ اإلٌىزشؤُخ
اٌىصبئمُخ).
 .3رؼشَف خظبئض االخزجبس اجلُذ (اٌظذق و اٌضجبد).
 .4ششػ ؿشق اٌزؾمك ِٓ طذق و صجبد االخزجبس.
 .5حتذَذ ٔىاؽٍ اٌؼؼف و اٌمىح يف األٔىاع اٌزبٌُخ ِٓ االخزجبساد :ادلىػىػُخ وادلمبٌُخ و اٌشفهُخ
واألدائُخ.
 .6حتذَذ أٔىاع االخزجبساد األوضش ِالئّخ ٌمُبط ادلهبسح ادلؼشفُخ و إٌفظ احلشوُخ و اٌىعذأُخ.
 .7رؼشَف ِىىٔبد احلمُجخ اإلٌىزشؤُخ اٌىصبئمُخ ( ) E.Portfolioو ادلفبُُ٘ ادلشرجـخ هبب.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6

اختثاس رايت:

―
―
―
―
--

ػشّف االخزجبساد اٌزبٌُخ :االخزجبس زلىٍّ ادلشعغِ ،ؼُبسٌ ادلشعغ ،اٌمجٍٍ ،اٌجؼذٌ ،اخزجبساد
ادلهبساد اٌغبثمخ ،اخزجبساد اٌزؾظًُ ،اخزجبساد األداء ،اٌزمىمي اٌجذًَ .
ِب ادلمظىد ثظذق و صجبد االخزجبس؟و وُف ميىٓ حتمُمهّب يف االخزجبس؟
لبسْ ثني االخزجبساد ادلىػىػُخ ،ادلمبٌُخ ،اٌشفهُخ ،األدائُخ.
ِب ٍ٘ االخزجبساد األوضش ِالئّخ ٌمُبط ادلهبسح ادلؼشفُخ و إٌفظ احلشوُخ و اٌىعذأُخ؟
ػشّف ِىىٔبد احلمُجخ االٌىزشؤُخ اٌىصبئمُخ و ادلفبُُ٘ ادلشرجـخ هبب.
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الىحذج ( )9هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :استشاتيجياخ و طشق
التذسيس
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
― رؼشَف ِظـٍؾٍ :اعزشارُغُبد اٌزؼٍُُ و ؿشق اٌزذسَظ.
― رظُٕف أعبٌُت اٌزؼٍُُ ثٕبءً ػًٍ دسعخ اٌزفبػٍُخ و حتىُ ادلزؼٍُ.
― اخزُبس ؿشق اٌزذسَظ ادلالئّخ.
― ِمبسٔخ ؿشَمخ أوصوثً و ثشؤش يف اٌزؼٍُُ.
― ِٕبلشخ دائشح اٌزؼٍُ اٌغٍىوُخ اٌجٕبئُخ.
― ِمبسٔخ اعزشارُغُبد ِب لجً اٌزذسَظ.

االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ ،ؿشق اٌزذسَظ ،إٌشبؿبد اٌزغؼخ جلبُُٔٗ ،منىرط فريعُُٕب عىٔغىْ ،اٌزذسَظ ادلجبشش و
غري ادلجبشش ،ؿشَمخ أوصوثً و ؿشَمخ ثشؤش يف اٌزؼٍُُ ،اعزشارُغُبد ِب لجً اٌزذسَظ.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6

اختثاس رايت:

―
-―
-----

ػشّف ثٍغزه اخلبطخ ِفهىَ االعزشارُغُخ اٌزؼٍُُّخ.
ٔبلش ِفهىَ دائشح اٌزؼٍُ اٌغٍىوُخ اٌجٕبئُخ.
لبسْ ثني ؿشَمخ أوصوثً و ؿشَمخ ثشؤش يف اٌزؼٍُُ.
ػشّف األٔىاع اٌشئُغخ العزشارُغُبد ِب لجً اٌزذسَظ ِغ ِضبي ٌىً ِٕهب.
ػشّف ٔشبؿبد اٌزذسَظ اٌزغؼخ يف منىرط عبُُٔٗ.
طّٕف أعبٌُت اٌزؼٍُُ ثٕبءً ػًٍ دسعخ اٌزفبػٍُخ و حتىُ ادلزؼٍُ.
ػشّف اخلـىاد اٌشئُغخ يف منىرط فريعُُٕب عىٔغىْ.
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الىحذج ( )10هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :اختياس التقنياخ ،و
أدواخ تصوين الىسائط التفاػليح
أهذاف األداء :
ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
ِٕ .1بلشخ دوس ادلظُّ اٌزؼٍٍُّ يف ػٍُّخ اخزُبس اٌزمُٕبد.
ِٕ .2بلشخ ادلؼبَري اٌشئُغخ الخزُبس اٌزمُٕبد.
 .3ششػ منىرط عٍُض و عالعغى الخزُبس اٌزمُٕبد.
 .4اخزُبس اٌزمُٕبد اٌزؼٍُُّخ ادلٕبعجخ ثٕبءً ػًٍ ِؼبَري زلذدح.
 .5رٕفُز ػٍُّبد اٌغُٕبسَى و إٌض اٌفين و سلــبد االٔغُبة ٌزظُُّ اٌىعبئؾ اٌزفبػٍُخ.

احملتىي:
أمهُخ اخزُبس اٌزمُٕبد يف اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ ،دوس ادلظُّ اٌزؼٍٍُّ يف ػٍُّخ اخزُبس اٌزمُٕبد ،منبرط اخزُبس اٌزمُٕبد،
ِؼبَري اخزُبس اٌزمُٕبد ،خـىاد اخزُبس اٌزمُٕبد ،أدواد رظُُّ اٌىعبئؾ اٌزفبػٍُخ :اٌغُٕبسَى ،إٌض اٌفين،
سلــبد االٔغُبة .
الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشح أعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6

اختثاس رايت:

------

ِب دوس ادلظُّ اٌزؼٍٍُّ يف ػٍُّخ اخزُبس اٌزمُٕبد؟
ٔبلش صالصخ ِؼبَري الخزُبس اٌزمُٕبد ِغ أِضٍخ رىػؼ وً ِٕهب.
ِب ادلؼبَري اٌيت رشزشن فُهب أغٍت منبرط اخزُبس اٌزمُٕبد؟
أششػ خـىاد اخزُبس اٌزمُٕبد ثبعزخذاَ منىرط عٍُض و عالعغى.
أوزت اٌغُٕبسَى و سلـؾ االٔغُبة اخلبص ثبٌىاعت اٌضبين.
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الىحذج ( )11هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :هشحلح التطىيش (اإلنتاج)
و هشحلح التنفيز (االستخذام)
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف ػٍُّخ اٌزـىَش.
 .2حتذَذ ادلظبدس ادلـٍىثخ ٌؼٍُّخ رـىَش دلٕزظ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
 .3ششػ اٌؼاللخ ثني ػٍُّخ اإلٔزبط و ػٍُّخ اٌزمىمي.
 .4حتذَذ ادلهبَ ادلـٍىثخ يف ِشؽٍخ رٕفُز (اعزخذاَ) ِٕزظ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ:
أ-اٌزذسَت .ةٔ-شش و رجين األفىبس .ط -مجغ ثُبٔبد اٌزمىمي اإلمجبيل.

ِفهىَ رـىَش ادلٕزظ ،ادلظبدس ادلـٍىثخ ٌإلٔزبط ،اٌؼٍُّخ ادلٕظّخ ٌإلٔزبط ،اٌؼاللخ ثني ػٍُّخ اإلٔزبط و ػٍُّخ اٌزمىمي،
ِفهىَ االعزخذاَِ ،هبَ ِشؽٍخ االعزخذاَ (اٌزذسَتٔ ،شش و رجين األفىبس ،مجغ ثُبٔبد اٌزمىمي اإلمجبيل).

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:

اختثاس رايت:
―
―
―
―

― ِزوشح اعزبر ادلبدح (َ.)1
― عٍُض و سَزشٍ (َ )4ص ص .89-72
ػشّف ػٍُّخ اٌزـىَش و ػٍُّخ االعزخذاَ.
ػشّف ادلظبدس ادلـٍىثخ ٌؼٍُّخ رـىَش دلٕزظ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
ِب اٌؼاللخ ثني ػٍُّخ اإلٔزبط و ػٍُّخ اٌزمىمي؟
اششػ ِزـٍجبد اعزخذاَ ِٕزظ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ.
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الىحذج ( )12هشاحل الؼوليح املنظوح لتصوين التؼلين :هشحلح التصوين :هشحلح التقىمي
أهذاف األداء :

احملتىي:

ثٕهبَخ دساعخ اٌىؽذح ،عُىىْ اٌـبٌت لبدساً ػًٍ:
 .1رؼشَف اٌزمىمي اٌزؼٍٍُّ.
 .2رؼشَف اٌزمىمي اٌزىىَين و اٌزمىمي اإلمجبيل.
 .3إػـبء أِضٍخ ػًٍ اٌزمىمي اٌزىىَين و اٌزمىمي اإلمجبيل.
 .4حتذَذ أعبٌُت و ؿشق اٌزمىمي.
 .5ششػ ِشاؽً (خـىاد) اٌزمىمي اٌزىىَين (اخزجبس أٌفب و ثُزب و ِؼبَري طالؽُخ ادلٕزظ).
 .6رؼشَف ِفبُُ٘ اٌىفبءح و اٌفبػٍُخ اٌزؼٍُُّخ.
 .7لُبط وفبءح و فبػٍُخ إٌظبَ اٌزؼٍٍُّ.
 .8حتذَذ ِظبدس اٌزغزَخ اٌشاعؼخ.

اٌزمىمي اٌزؼٍٍُّ :أمهُزٗ و أ٘ذافٗ ،اٌزمىمي اٌزىىَين و اٌزمىمي اإلمجبيل ،أعبٌُت اٌزمىمي ،اٌزغزَخ اٌشاعؼخ ،خـىاد
اٌزمىمي اٌزىىَين ،اٌىفبءح و اٌفبػٍُخ اٌزؼٍُُّخ و لُبعهّب.

الىاجثاخ :لشاءح ِىػىػبد اٌىؽذح يف ادلشاعغ اٌزبٌُخ:
― ِزوشاد اعزبر ادلبدح (َ.)1
― سؤزشٌ (َ.)6
اختثاس رايت:
―
―
―
―
―
―
―
―

ِب اٌزمىمي؟ و ِب أمهُزٗ و أ٘ذافٗ؟
ِب اٌزمىمي اٌزىىَين و اٌزمىمي اإلمجبيل ِغ ِضبي ٌىً ِٕهّب؟
يف أٌ ِشاؽً اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ َـجك اٌزمىمي اٌزىىَين و اٌزمىمي اإلمجبيل؟
ػشّف صالصبً ِٓ أعبٌُت اٌزمىمي.
ػشّف صالصبً ِٓ ِظبدس اٌزغزَخ اٌشاعؼخ.
اششػ ِشاؽً (خـىاد) اٌزمىمي اٌزىىَين.
ِب ادلؼبَري اٌشئُغخ الخزجبس طالؽُخ ِٕزظ اٌزظُُّ اٌزؼٍٍُّ؟
ػشّف اٌىفبءح و اٌفبػٍُخ اٌزؼٍُُّخ و اػشة أِضٍخ ػًٍ وُفُخ لُبعهب.

هشاجغ هسانذج لكل الىحذاخ:
 َ ( )7رشَغٍ ،وٌُُ  :اٌفظً اٌضبٌشِ :ذخً إٌظُ ٌٍزذسَت واٌزـىَش َ ( )8اٌشبػش ،ػجذاٌشمحٓ  :رظُُّ اٌرباِظ اٌزذسَجُخ )9( َ -اٌظبحل ،ثذس  :رمُٕخ اٌزؼٍُُ  :اٌىعٗ األخش
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