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 املقدوة:

تكشػلػجية يتدع العرخ الخقسى الحى نعير فيو بتغيخات كثيخة تتسثل فى أدوات     
وميغ مختمفة. وفى الػاقع تسثل ىحه مختمفة، اتراالت مختمفة، عمػما مختمفة، 

تحجيات بالشدبة لمتعميع، فالتكشػلػجيات الججيجة مغ وسائل اإلعالم واالترال 
الحػسبة الدحابية، األجيدة الحكية الستشقمة، أجيدة السخاقبة وأجيدة  االجتساعية

كاء الحاالستذعار، إنتخنت األشياء، البيانات الزخسة، الشسحجة الحاسػبية الستقجمة، 
وغيخىا لع تؤثخ فى االصصشاعي، التعمع اآللي، تكشػلػجيا الشانػ، الصباعة ثالثية األبعاد، 

التكشػلػجيات سػف ىحه قصاعات السجتسع فقط، بل إنيا أثخت أيزا عمى التعميع، 
خاصة مع وجػد تكشػلػجيا تحػل جحري في سػق العسل، تحجث ثػرة في التعميع و 

اإلنتباه لحلظ، عغ  السرخى  ولحا عمى السجتسع ،لزخسةإنتخنت األشياء والبيانات ا
شخيق تصػيخ التعميع مغ خالل التخصيط بعيج السجى واستذخاف السدتقبل في ضػء 

 التصػرات الحالية.
ستشجثخ كثيخ مغ السيغ  ٖٕٓٓوتذيخ التػقعات العالسية إلى أنو بحمػل عام     

األشفال السمتحقيغ ىحا العام بالرف األول االبتجائى وأن وتطيخ بجال مشيا ميغ أخخى، 
أى بعج  ٖٕٓٓ/ٜٕٕٓسػف يتخخجػن مغ السجرسة الثانػية في عام  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ

سػف عاما، أى أنيع  ٙٔأى بعج  ٖٕٗٓ/ٖٖٕٓعاما، ومغ الجامعة في عام ٕٔ
في حيث ستؤّدي اإلنجازات السحّققة  يعسمػن مدتكبال في وضائف لع يتع بعج ابتكارىا،

 ل جحري في سػق العسل،عمػمات واالتراالت إلى إحجاث تحػمجال تكشػلػجيا الس
سيختفي ما  ٕٕٓٓ عام يتػّقع أنو بحمػل   "weforum.org"فحدب ما نذخه مػقع

تتصمب مغ التعميع إعجاد يقارب مغ خسدة مالييغ وضيفة، لتحّل محميا وضائف أخخى 
 قادريغ عمى شغل ىحه السيغ.ال األشخاص
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يتع إعجادىع داخل السؤسدات التعميسية السختمفة عمى أيجى فئة  األشخاصىؤالء     
مغ السعمسيغ السعجيغ داخل كميات التخبية، األمخ الحى يدتمدم التػجو نحػ اإلرتقاء 

مغ أجل تخخيج فئة مغ بسدتػى أداء كميات التخبية عغ شخيق تصػيخ بخامجيا 
قسى واإلسيام في إعجاد الكػادر البذخية التى السعمسيغ القادريغ عمى مػاكبة العرخ الخ 

تعج قزية تمبى احتياجات سػق العسل، مغ بيغ ىؤالء السعمسيغ معمسى العمػم، حيث 
إعجاد معمع العمػم مغ القزايا السيسة التى تذغل بال السيتسيغ بالتخبية العمسية 

بالسصالبة  وتجريذ العمػم، فقج تعالت الريحات في مرخ وغيخىا مغ الجول العخبية
بتصػيخ كميات التخبية مغ أجل إعجاد وتأىيل معمع العمػم الحى يدتصيع أن يقػم 

 بتجريذ العمػم فى ىحا العرخ. 

التقشيات اإللكتخونية السدتشجة إلى  تػضيفتعميع العمػم إلى  يتجويجب أن     
الػصػل إلى السعمػمات تتيح إنيا حيث  في سياق مقخرات العمػم ودمجياالكسبيػتخ 

التفاعل االجتساعي السدتسخ، ويسكغ لمسعمسيغ االستفادة مغ أيزا و وقت  أى فى
، فمع لمستعمسيغالتكشػلػجيا إلنذاء بيئة جحابة وشخرية لتمبية االحتياجات التعميسية 

يعج التعميع يجب أن يكػن مقاس واحج يشاسب الجسيع. يجب استخجام الفخص التي 
فيشاك عجيجا مغ  لتصػيخ العسمية التعميسية في السجارس والجامعاتتػفخىا التكشػلػجيا 

الػسائل التكشػلػجية التي يسكغ لمسعمع دمجيا في التعميع مثل استخجام الحػاسيب 
ف الحكية, شبكة االنتخنت ووسائل التػاصل االجتساعي اليػات الذخرية, الالبتػب

 .السختمفة وغيخىا مغ التقشيات الحجيثة

إن أىع ما يجب أن يتسيد بو السعمسػن فى العرخ الخقسى ىػ القجرة عمى تػضيف     
أن معطع السعمسػن ال يسمكػن السعخفة التكشػلػجيا بفاعمية فى التعميع، فقج ثبت 

وأن التجريب عمى استخجام تسكشيع مغ تػضيف التكشػلػجيا في التعميع،  والسيارات التى
التكشػلػجيا والحى يعج ىجفا مغ أىجاف بخامج تجريب السعمسيغ سػاًء قبل الخجمة أو 
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 .أثشائيا يخكد عمى التكشػلػجيا في حج ذاتيا بجاًل مغ التخكيد عمى تػضيفيا في التعميع
 . فى الػقت الخاىغويخجع ىحا إلى قرػر في بخامج إعجاد السعمسيغ 

إن دخػل التكشػلػجيا فى العسمية التعميسية غيخ كل شئ، فبجال مغ التعميع داخل     
أصبح يحجث فى أى مكان، وبجال مغ أن يكػن فى وقت  ،السجرسة فى فرػل معيشة

ات بال كشػلػجيا تقجم إمكاننالحع أن التمحجد، أصبح يحجث فى أى وقت. ومغ ىشا 
حجود، كسا تػفخ اختيارات ال حرخ وال نياية ليا، لحا كان البج مغ االستفادة مغ 
التكشػلػجيا وتػضيفيا بذكل ميشى فى التعميع، لحلظ كان عمى السعمع ميسة الخبط بيغ 

لحلظ ، وفى الػاقع فإن ىحا ال يحجث فى بخامج إعجاد السعمع، العمػمالتكشػلػجيا ومحتػى 
إشار عسل ججيج يداعج عمى فيع السعارف وجب العسل عمى تصػيخىا مغ خالل 

 والسيارات التي يحتاجيا السعمسػن لتػضيف التكشػلػجيا بفاعمية في التعميع.

وفى ضل التعميع اإللكتخونى، فقج تػقع كثيخ مغ األفخاد أن ميشة السعمع ستشتيى،     
مغ التعميع؟ ىل ىػ مشح شيادة أم أنو بشاء وىشا نصخح الدؤال التالى: ما اليجف 

ففى  الذخرية؟ فإذا كان اليجف مغ التعميع مشح شيادة، إذن ال داعى لػجػد السعمع
ضل التعميع اإللكتخونى يسكغ لمذخز أن يتعمع بسفخده ويحرل عمى أعمى الذيادات، 

التعميع ىػ كسا ىػ حادث فى السجارس والجامعات اإلفتخاضية، ولكغ إذا كان اليجف مغ 
بشاء اإلندان الستكامل، الحى يدتصيع أن يعسل ويشتج ويتفاعل مع السجتسع، نقػل إنو 
فى ىحه الحالة إرتبط التعميع بتكػيغ شخرية اإلندان، عشجئح يكػن وجػد السعمع 

 ضخوريا وال غشى عشو. 

 فى الحكيقة ستطل ميشة التجريذ قائسة، فكل ما حجث ىػ تغييخ فى دور السعمع    
فقط، فبعج أن كان محػر العسمية التعميسية والسدؤول عغ تعميع الصالب، أصبح الصالب 
ىػ محػر العسمية التعميسية، ودور السعمع ىػ التػجيو والتحفيد وترسيع التجريذ 
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نو فى ضل التعمع إالفخدية بيغ الصالب، وىشا نقػل  بصخق مختمفة يخاعى فييا الفخوق 
ع، ألن كل شالب سيجرس وفقا لسدتػى ذكائو وبأسمػب الخقسى زادت مدؤوليات السعم

وبالتالى فإن  التعمع الحى يفزمو، وعمى السعمع أثشاء ترسيع التجريذ أن يخاعى ذلظ.
أدواتو التى كان يدتخجميا فى التجريذ مغ قبل لع تعج تكفى فى العرخ الخقسى فيػ 

 يحتاج مجسػعة أخخى مغ األدوات. 

بسا لجييع مغ  الكيام بعسمية التعميع مختبط إرتباشا وثيقاّن نجاح السعمسػن في إ    
فى سياقات وضخوف وشخرية واجتساعية وثقافية، وميارية ووججانية كفايات معخفية، 

الحرػل عمى  عمى تقترخ معيشة، وفى عرخ السعخفة لع تعج الكفايات السعخفية
بصخيقة تداعج ا اليائل السعخفة وإدارة تجفقيىحه السعخفة، ولكغ في عسمية التعامل مع 

فسيسة السعمع ، الستعمسيغ عمى تصبيق وإنتاج السديج مغ السعارف واألفكار السيسة
ليدت فى حذػ أدمغة الصالب بالسعمػمات، بل ميستو الخئيدة ىى فى صشاعة الفكخ 

فالسجتسع السرخى حاليا ال يحتاج إلى حفطة، إنو يحتاج إلى باحثيغ ومفكخيغ لجييع. 
 جتسع جية التقجم والتصػر.ا السيأخحو 

فى الػاقع نحغ نحتاج إلى معمع معج بأساليب متصػرة تػاكب متغيخات العرخ     
أن الصخيقة التي تعمع بيا السعمسػن )خالل فتخات تعميسيع( الخقسى، والحى يذيخ إلى 

العالع اليػم في ليدت ىى الصخيقة التي يجب أن يعمسػن بيا شالبيع في ىحا العرخ، 
بتصػيخ كى تقػم عمى كاىل كميات التخبية بالسدؤولية تغيخ مدتسخ، كل ىحا ألقى 

بخامجيا سػاء األكاديسية أو السيشية أو الثقافية مغ أجل إعجاد معمع العرخ الخقسى، 
تػى أن ىشاك عالقة بيغ مدتػى كفاية وجػدة بخامج كميات التخبية ومد مشصمق مغ

ىحا التصػيخ يجب أن يتع في ضػء رؤية واضحة ، ىحه الكمياتجػدة أداء خخيجى 
ورسالة تتخجع إلى مجسػعة مغ األىجاف يتع صياغتيا في ضػء الػاقع وتشصمق مشو 

ولجى الحكػمة السرخية رؤية لسرخ لتكػن دولة متقجمة بحمػل عام إلى السدتقبل، 
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بسيارات رقسية  . وىحا يعشي ضسشًا أن البالد بحاجة إلى قػة عاممة مجيدةٖٕٓٓ
 .ابمة لمتدػيق عمى الرعيج العالسيتسكشيا مغ السشافدة وتكػن ق

تصػيخ بخنامج إعجاد  فى:اليجف مغ ىحه الػرقة البحثية  ما سبق تحجد ضػء فى    
معمع العمػم الحى يحتاجو التعميع فى العرخ الخقسى والحى يعسل عمى تحقيق رؤية 

تعخيف بالسرصمحات محاور تشاولت ، وذلظ مغ خالل مشاقذة عجة ٖٕٓٓمرخ 
فى ىحا العرخ وأدوات التعميع  العمػم معمعأدوار خرائز التعميع فى العرخ الخقسى و و 

والػضع الخاىغ لمتعميع أو التقشيات الحجيثة التى يجب أن يدتخجميا فى تعميع العمػم، 
وأىع االتجاىات الحجيثة فى  لتصػيخ،االتصػيخ ودراسة متصمبات  ودواعىفى مرخ 

تصػيخ بخامج إعجاد السعمع فى العرخ الخقسى )إشار تيباك( وإنتيت الػرقة بتقجيع بعس 
 السقتخحات مغ أجل تصػيخ بخنامج إعجاد معمع العمػم بكميات التخبية.

 التعسٖف باملصطمحات:

ثة التصػيخ: تحجيث بخنامج إعجاد معمع العمػم بكميات التخبية بجػانبو الثال 
األكاديسى والسيشى والثقافى بيجف تخخيج معمع العمػم الحى يدتصيع أن يحقق أىجاف 

 الشطام الججيج لمتعميع فى مرخ والحى يتسذى مع شبيعة التعميع فى العرخ الخقسى.
السعمع الحى يجرس بكمية التخبية شعبة التعميع األساسى معمع العمػم: 

تسشح كميات التخبية درجة البكالػريػس فى العمػم والتخبية ويتخرز فى العمػم، حيث 
شعبة التعميع األساسى )الحمقة األولى( تخرز العمػم، وتيجف شعبة التعميع 

إلبتجائى ومعمع مادة األساسى إلى إعجاد معمع فرل لمدشػات األولى مغ التعميع ا
 لمدشػات األخيخة مغ التعميع اإلبتجائى.

عمػم بكميات التخبية: إلعجاد معمع العمػم يجرس شالب كمية بخنامج إعجاد معمع ال
 ثالثة جػانب كسا يمى:التخبية عمى مجار أربع سشػات بخنامجا يتكػن مغ 
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الجانب األكاديسى: السدؤول عغ اإلعجاد التخررى، حيث يجرس الصالب ما يقخب  -ٔ
 % مقخرات تخررية تذتسل عمى جسيع فخوع العمع السختمفة.٘ٚمغ 

جانب التخبػى أو السيشى: السدؤول عغ إعجاد الصالب لسسارسة ميشة التجريذ، ال -ٕ
% مقخرات تخبػية متشػعة، باإلضافة إلى ٕٓقخب مغ حيث يجرس الصالب ما ي

التخبية العسمية أو التجريب الصالبى والى ييجف إلى إعجاد السعمع لمكيام بالػضائف 
 السيشة لمتعميع فشيا وإداريا.

ثقافة عامة، خرز ليا ما يقخب قافى: السدؤول عغ تثكيف الصالب الجانب الث -ٖ
% مغ بخنامج اإلعجاد وتكػن عمى صػرة بخامج ثقافية تتشاول األحجاث ٘مغ 

 الجارية فى مشاحى الحياة السختمفة وتقجم لمصالب ضسغ بخنامج اإلعجاد.
اآللية ، مشح ضيػر الحاسبات الحجيثشمق عمى العرخ مرصمح أالعرخ الخقسى: 

الخقسية،  كل األجيدة التي تتعامل بالصخق تذتسل عمى   تقنية اتتصػر  وما تالىا مغ
( ، وىػ ما ٔ/ٓقائع عمى الخقسيغ ) الحاسب الخقسي، ألن مبجأ عسلبوسسي 

التي  الدوائر الكهربائية في التعامل مع (Binary System) بالنظام الثنائي يدسى
 .يتكػن مشيا جياز الحاسب

السعخفة أنػاع  لمتكامل بيغ  نسػذج عسمىأ:  (TPACK Framework)إشار تيباك
 Technological Pedagogical) والتكشػلػجيا والبيجاجػجياالسحتػى  الثالثة،

And Content Knowledge Framework)   كفاياتالييجف إلى تػضيح و 
تسكشيع مغ  فى العرخ الخقسى والتى لمسعمسيغ الالزمة السيشية وعسميات إدارة السعخفة

    .التعميعفى  ءةبكفادمج التكشػلػجيا 

 :التعمٗي فى العصس السقىى خصائص

  MacArthurبمرحلة انتقالية تعرفها مؤسسة إيلين ماك آرثر  12تقهم المدارس فى القرن 

Foundation)  (   عمى أنيا "التحػالت الكبيخة"، مغ ... وإلى ...،  مغ السعخفة إلى
الفعل أو العسل أو السيارة، مغ السعمع إلى الستعمع، مغ الفخد إلى الفخيق أو الجساعة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%AF_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.new-educ.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d8%af%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a
https://twitter.com/macfound
https://twitter.com/macfound
https://twitter.com/macfound
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مغ استيالك السعمػمات إلى إنتاج السعمػمات، مغ السجارس إلى الذبكات )األقخان 
خي ىحه التحػالت، فإنشا نعيج تعخيف التعميع في والخبخاء عبخ اإلنتخنت(، وبسا أنشا نج

حػل "الشتائج" التي تعشي شيًئا ما، وليذ حفع السعمػمات الجتياز االختبار  ٕٔالفرل 
)ألن الػصػل الفػري إلى اإلصجارات الحالية مغ كل شيء عمى اإلنتخنت يجعل ذلظ 

 الشتائج أو مخخجات التعميع فى:  وتتسثلعجيع الفائجة(، 
 بجاع: والحي يبجو أنو يسػت في السجرسة مشح الرف الخابع. اإل -أ

 التػاصل: الصالقة في الكتابة والخصابة والتكشػلػجيا.  -ب
كسا ىػ واضح في التعمع القائع عمى السذخوعات،  السجرسة بعجالتعاون: كفخيق  -ج

 السشاىج الجراسية. لجراسة الفرل فىوليذ فقط كفخيق 
 في ذلظ ميارة اإلنتخنت في تشطيع وتقييع وتخكيد السعمػمات. التفكيخ الشاقج: بسا  -د

الذخرية: الكيع العالسية الخئيدة لجسيع الثقافات، كاألمانة العمسية، الرجق،  -ه
 إحتخام اآلخخ و...   اإلنراف، التدامح ،التعاشف، العجالة

 العالسية: عبخ الكفاءة الثقافية، يجب أن يكػن التعميع إلثخاء العقل إلثخاء الحزارة.  -و
أربعة ججران. إنيع  لوليذ في فرل دراسي عالسي القخن ىحا يتعمع الصالب في     

أكثخ مياًل لمعثػر عمى السعمػمات عغ شخيق الػصػل إلى اإلنتخنت عبخ اليػاتف 
قع التػاصل االجتساعي. ا، أو الجردشة مع األصجقاء عمى مػ السحسػلة وأجيدة الكسبيػتخ

 فتخاضية. عبخ الفرػل اإل ليعلػاجبات ا ورفع مخاقبتيع مسعمسيغل يسكغوبالسثل 
تصػر التعسل بيئة التعمع االفتخاضية بذكل شبيعي عبخ اإلنتخنت، مدتفيجة مغ و     

يائل في تقشيات االتراالت وانتذار خجمة الػصػل الدخيعة لإلنتخنت وتدابق مدودي ال
خجمات اإلنتخنت عمى تقجيع العخوض التشافدية لمسذتخكيغ وضيػر خجمة االترال 

انتذار اآليفػن واآليباد، و  - Wifi ٖGباإلنتخنت عبخ اليػاتف السحسػلة وتقشيات 
 ،عمت العالع مختبًصا بذكل كبيخ بكل ما ىػ تقشيوغيخىا مغ األجيدة والتصبيقات التي ج

سيدات ججيجة في ىحه موما تقجمو مغ  ٖ,ٓوالػيب  ٕ,ٓكسا ساىست تصبيقات الػيب 
وغيخىا مغ مئات التصبيقات التي  wikis ،blogs ،RSSالشطع والتصبيقات تذسل 

 .تتدع بالتفاعل والتػاصل مثال الفيدبػك والتػيتخ
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التصبيقات األكثخ استخجاما في التعميع ىي العػالع االفتخاضية ثالثية األبعاد  ومغ     
(ٖD virtual learning spaces)  والتي أوججت نػعا ججيجا مغ التعمع وبيئة تعمع

فالصالب مثاًل يسكشيع الحىاب افتخاضية ججيجة تجعل مغ التعميع تجخبة أكثخ تفاعمية. 
دفخ إلى مػاقع بعيجة، وإجخاء تجارب افتخاضية مثل مدج في رحمة تعميسية افتخاضية، وال

مخكبات كيسيائية خصيخة، وتعمع أداء ميام معيشة دون التعخض لخصخ استخجام الذيء 
الحكيقي. ويسكغ مغ خالل التعميع االفتخاضي إجخاء العسل تعاونيــًا بـيغ الصالب بػاسصة 

تخوني. باخترار يسكغ لمػاقع شبكات الػاقع االفتخاضي والسذاركة في الحيد اإللك
( شيئًا مذابيًا لمحياة الحكيكية Simulation) المحاكاة االفتخاضي أن يجعل مغ

 بجرجة كبيخة.

 أدٔاز املعمي فى العصس السقىى:

مغ قبل عجيج مغ السؤلفيغ لػصف نػع معيغ  السيدخ"" مرصمحيدتخجم و ميدخ:  -ٔ
فى الكيادة( جيسقخاشي )حيث يذارك السعمع بعس الصالب وىػ المغ السعمسيغ، 

حيث يتحكع السعمع في كل ما يجور في الفرل الجراسي(، ) وتػقخاشياأل  وليذ
فقط مغ الذخز الحي يعدز استقاللية الستعمع )حيث ال يتعمع الصالب السيدخ ىػ ف

تمقاء أنفديع، ولكغ أيًزا يتحسمػن مدؤولية ىحا التعمع( مغ خالل استخجام العسل 
لسعخفة أكثخ ا كسخشج ومػجو لمحرػل عمىومغ خالل عسمو  .الجساعي والدوجي

ويحخر  ،مغ كػنو مخساًل ليا. تيديخ التعمع أعصى سمصة لكل مغ الستعمع والسعمع
 سشزسغالسعمع  وجػد ىحا وفىخبيًخا بيا.  السعمع مغ األعباء التي يجب أن يكػن 

 لمصالب.الشسػ الذخري 
 السعمع ألحج شالبو عشجما يدألو سؤال معيغ ويخد قائال: يقػلكان عشجما باحث:  -ٕ 

مشكع اإلجابة؟"، كان ُيشطخ إليو  اىل يعخف أي "ال أعخف دعشا نكتذف" أو "ال أعخف
يجب أن ، الدمغ قج تغيخوقتشا ىحا ف فىلكغ  ،عمى أنو ضعف أو قرػر مغ السعمع

https://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
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مبجعيغ داخل الفرػل الجراسية بجاًل مغ أن يكػنػا باحثيغ و يكػن معمسػ ىحا القخن 
 .تقميجييغ

 ،التعميسية التكشػلػجياتعمى دراية جيجة بأحجث السعمع  يجب أن يكػن تكشػلػجى:  -ٖ
نو أ كساوإدارتيا وتػضيفيا في عسمية التعميع،  ياأن يكػن قادرًا عمى استخجامو 

ومياراتو التي تسكشو مغ القجرة عمى استيعاب  معمػماتومصالب بأن ُيحجث 
ع يفي عسمية التعم اإلنتخنتإتقانيا لكي يتسكغ مغ استخجام و التكشػلػجيا الحجيثة 

اية استخجام بخامج حس، بخامج ترفح السػاقع، إتقان إحجى لغات البخمجة يا،ومش
 .، ..السمفات

د ُيقرج بالسقخر اإللكتخوني كل األنذصة والسػا :السقخرات اإللكتخونية مرسع  -ٗ
تحجيج األىجاف يجب سقخر، ال ترسيع ىحاوعشج  سبيػتخالتعميسية التي تعتسـج عمى الك

 وتحجيج السشاسبة ليا التعمعوالػاجبات والسشاقذات اإللكتخونية، واختيار شخق 
 جحابوسحتػى بصخق الاألدوات واألجيدة والػسائل الالزمة، وأساليب عخض 

واستخجام الػسائل الخاصة  إلكتخونيا ، وترسيـع االختبـارات التقػيسيـةلمستعمسيغ
 .الفػرية بتشفيح التغحية الخاجعة

مغ حق كل متعمع فى الفرل ميسا كان مدتػاه أن يتحرل عمى دعع قائج:  -٘
مغ أستاذه، فالسجرسة مصالبة بإعجاد الستعمع نفديا لسػاجية السذكالت  شخرى

وذىشيا إلبتكار الحمػل، لحا يجب أن يتستع الستعمع بقجر كبيخ مغ اإلستقاللية داخل 
الفرل الجراسى وحخية الحخكة والتحاور مع أستاذه وتعاونو مع زمالئو لتذكيل فخق 

ػ أقل واحج يتحجث فى الفرل، ألن عسل جساعية، ولحا يجب أن يكػن السعمع ى
الفرل السثالى ىػ الحى يقػم فيو الصالب بالسشاقذة وشخح األسئمة والتحاور مع 
بعزيع البعس ومع السعمع والتعبيخ عغ آرائيع بحخية وشالقة دون خػف وتػتخ، 
فجور السجرسة أكبخ مغ أن تحكع عمى شالب مغ خالل ورقة إمتحانية، فالتعميع 

 ليذ لمتقييع.
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 العمًٕ فى العصس السقىى: ٕمسات وعمى

 .مغامخون، مبجعػن، خياليع واسع أو متخيمػن أو لجييع القجرة عمى التخيل -ٔ
 .ن عغ أنطسة التعميع التقميجيةػخارج -ٕ 
في التكيف مع الصخق الججيجة لكيفية تعمع الصالب في الفرل الجراسي في  مخنػن  -ٖ

 .عرخ الخقسىال
 .تػقع السدتقبل والتخصيط لو العرخ الخقسىيدتصيع السعمع في  مفكخون، -ٗ
 متشػرون عمسيا وتكشػلػجيا.  -٘
ع حتى يتسكغ جسيع الصالب مغ التعمع باستخجام أسمػبيع يتفخيج التعمقادرون عمى  -ٙ

  يع.اتتيع أو استعجادابسدتػى قجر و  السفزل
 الكسبيػتخالحالية ) السدتحجثات التكشػلػجيةوتػضيف ماىخون فى استخجام  -ٚ

فى تعميع  (اإلنتخنت والخسائل الشرية والذبكات االجتساعية والػسائط الستعجدةو 
 العمػم وتعمسيا. 

 ماىخون فى إبخاز وحجة السعخفة والخبط والتكامل بيغ مجاالت العمع السختمفة. -ٛ

 الطالب فى العصس السقىى: مسات

غيخىا مغ األنذصة التي يقػمػن بيا في قل اىتسام بالقخاءة مقارنة مع أإنيع  -أ
فقج أثبتت  ،كالتفاعل الكبيخ مع وسائل التػاصل االجتساعي ،حياتيع اليػمية

ساعة في مسارسة العاب الفيجيػ السختمفة, بيشسا  ٖٓٓٓٓالجراسات أنيع يقزػن 
 ساعة في القخاءة قبل دخػليع الجامعة. ٓٓٓ٘يقزػن 

يج أن تكػن يخغبػن في أن يكػنػا في الرجارة. جيل األلفية الثالثة ال يخ  إنيع -ب
لجراسية لمتعمع إنيع ال يخيجون أن يجمدػا في أحج الفرػل اىشاك ججاول تقميجية، 

بجال مغ ذلظ، فإنيع يفزمػن استخجام التكشػلػجيا لمجراسة في و  أو في مكتب لمعسل
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بعج مغ أي مكان في العالع، ومخاعاة أي وقت مغ الشيار أو الميل، والعسل عغ 
 التػازن في الصخق الفخدية الخاصة بيع.

، جيل األلفية الثالثة السذخوعاتإنيع يحبػن االختيار في البيئات القائسة عمى  -ج
 يجيجون استخجام التكشػلػجيا إلنجاز السذخوعات والسيام بصخق ججيجة ومبتكخة. 

الجساعى. يتذاركػن بال ىػادة مع العالع  إنيع يتجيػن نحػ السجسػعات والعسل -د
عبخ وسائل اإلعالم، جيل األلفية الثالثة يفزمػن التعمع والتدػق والمعب معا عبخ 
 االنتخنت، والبحث عغ فخص لمتعخف عمى أفخاد آخخيغ خارج نصاقيع الرغيخ

واإلنزسام إلى السجتسعات والتػاصل مع نطخائيع في جسيع أنحاء العالع، فيع 
وىحا يداعجىع حكيقة فى إنذاء  ،ن التعاون وتذارك ما تعمسػه مع اآلخخيغيفزمػ

 اليػيات الذخرية الخاصة بيع.
واستخجام  ،جسيع أنحاء العالع مغإنيع يدتخجمػن االنتخنت لمبحث عغ السعمػمات  -ه

 يايبختكدت لمتشقل مغ البحث األصمي والتعخف عمى السػضػعات الججيجة.الوصالت 
مػن التكشػلػجيا الخقسية. جيل األلفية الثالثة تكشػلػجيا السعمػمات إنيع يدتخج -و

واالتراالت دائسا جدءا مغ حياتيع، إنيع يتػقعػن أنيا تجعع تعمسيع وتفعل ما 
يحتاجػن أن يفعمػه. في الػاقع، يسكشيع أداء السديج مغ الػضائف باستخجام 

ية األخخى مع أجيدة الكسبيػتخ اليػاتف الشقالة واألجيدة السحسػلة واألجيدة الالسمك
التقميجية. باإلضافة إلى استخجاميا فى عسل ججول زمشي لتحجيج األولػيات وججولة 
حياتيع، ىع أشفال العرخ الخقسي، تكشػلػجيا اليػم تدسح لجيل األلفية الثالثة 

 بالتعبيخ عغ آرائيع.
مجىذة ليحا الجيل إنيع يفكخون بصخيقة مختمفة. التكشػلػجيا في حج ذاتيا ليدت  -ز

، ىحا الجيل ال حجيثةيع كيفية عسل التكشػلػجيا المثل األجيال الدابقة التى تحاول ف
نتعجب مشو، ألنو تقبل التكشػلػجيا ببداشة، وتكيف معيا واستخجميا. عمى سبيل 
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السثال، عشج البحث عغ مػضػع ببداشة يجخل عمى جػجل، فيػ يدتخجم كأداة 
التي يحتاجػن إلييا، لحا فيع غيخ قمقيغ مغ نقز لمحرػل عمى السعمػمات 

 السعمػمات.
إنيع أكثخ عخضة لتحسل األخصاء، فسع ضيػر الجوت كػم )امتجاد السػقع( فى  -ح

م يدخ ليع ذلظ، فإذا كان ىحا السػقع ال يعسل، إذن نحاول مخة أخخى ٜٜٓٔأواخخ 
 مػقع آخخ. فىأو أن نبحث 

كػنيع مػاششيغ رقسييغ، أن يربحػا معمسيغ  في العرخ الخقسي يسكغ لمصالب،    
ألنفديع. فقج أقخ الصالب بأنيع في كثيخ مغ األحيان أكثخ دراية بالتكشػلػجيا مغ 

العخوض التقجيسية أو  اآليباد آبائيع وأججادىع، حيث يعمسػنيع كيفية استخجام أجيدة
أو حتى إرسال الشرػص أو التقاط الرػر. الشاشخ أو بخنامج الكتابة أو السخاسمة أو 

ىحا االنعكاس في األدوار يبجو شائًعا أيًزا في الفرػل الجراسية. يجرك الصالب أن 
السعمسيغ ال يتستعػن بشفذ الكفاءة ومدتػى السيارات الخقسية التي يتستعػن بيا. 

بيع غالًبا ما يصمب السعمسػن مغ غيخ مدتخجمي التكشػلػجيا السيخة مغ أحج شال
أو ألػاح الكتابة التفاعمية أو استخجام العخوض التقجيسية مداعجتيع في استخجام 

أجيدة العخض الخقسية. ومع ذلظ، بالشدبة لبعس الصالب، فإن ىحا ال يقمل مغ دور 
في االتجاه الرحيح. ومع ذلظ، في  يػجيػنيعالسعمسيغ، فيع يخون أساتحتيع مخشجيغ 

خصيخ، ومع زيادة استخجام التكشػلػجيا الخقسية، بعس الحاالت يعج رأى الصالب 
 ستربح العالقة مع معمسيع أقل قخًبا.

كل ىحا يفخض عمى التعميع ضخورة التصػيخ، مغ السيع مخاشبة الستعمسيغ بالمغة     
ىحا التصػيخ البج وأن يدتشج إلى فمدفة واضحة، إلى  التى يفيسػنيا وىى التكشػلػجيا،

مغ نتائج البحػث والجراسات الحجيثة فى مجال التخبية وعمع أفكار ونطخيات مدتسجة 
الشفذ حتى تأتى نتائجو محققة لمغايات السشذػدة مغ التصػيخ. مغ ىشا جاءت فكخة 
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تصػيخ بخامج إعجاد السعمع بكميات التخبية وذلظ إلعجاد السعمع الحى يخاعى ميػل 
 وحاجات الستعمسيغ.

 فى تجريذ العمػم: ةتكشػلػجيال السدتحجثاتأىسية استخجام 
بيخة في تصػيخ إن استخجام التكشػلػجيا الحجيثة في التعميع والتعمع لو أىسية ك    

السعمػمات عمى  الحرػلحيث إنو يديج مغ التفاعل بيغ الصالب في ، العسمية التعميسية
كسا  الجراسية الفرػلبديػلة دون الحاجة لمتػاجج في نفذ السكان أو داخل  وتبادليا

كسا سيل عسمية التػاصل بيغ الصالب أنفديع مغ ، التقميجية الفرػلفي  متبع ىػ
السعمع مغ جية أخخى، وىشاك عجيجا مغ الػسائل التكشػلػجية التي  يع وبيغجية وبيش

والمػحات البيزاء التفاعمية  السجيخ الخقسياستخجام  مثل العمػم تعميعفي  يادمج تع
تػب, اليػاتف الحكية, شبكة االنتخنت ووسائل التػاصل الحػاسيب الذخرية, الالبو 

الصالب عمى  تداعجالتى  الحجيثة التكشػلػجياتاالجتساعي السختمفة وغيخىا مغ 
ميارات  وتصػيخ السعخفية وتكػيغ بشيتيعالسذاركة الشذصة في اكتداب السعخفة العمسية 

 والعسل بذكل تعاوني.  لجييع السذكالت وحلوالتفكيخ التحميمى  الشاقج التفكيخ
في تػفيخ األدوات التي تدسح لمصالب بتجاوز  ةشػيم فتخاتقصعت التكشػلػجيا لقج و     

 تذتسل السجدات ، حيثالحدابات الستكخرة والخسػمات اليجوية والخسع التخصيصى
الخقسية والسجاىخ الخقسية اليػم عمى وضائف الترػيخ الفػتػغخافي والفيجيػ التي تسكغ 

تكشػلػجيا السعمػمات  تسكغ، كسا الصالب مغ الحرػل عمى السعمػمات والرػر
تدجيل العخوض وتشطيسيا وتقجيسيا باستخجام الشرػص مغ  السعمعواالتراالت 

 .لتعمع السدتقل حدب سخعة الستعمعايات استخجام بخمجو ، والخسػمات متعجدة الػسائط
البحث عغ السػاقع اإللكتخونية ، و وتقييسيا اجسع البيانات وتفديخىتسكغ الصالب مغ و 

التػاصل والتفاعل ث، و ويغ معيشة ومترفح السػاقع ومحخكات البحاباستخجام عش
  .، وشالب مغ مشاشق وبمجان مختمفةالفرلوالتعاون مع زمالء 
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 (ٜٕٓٓ ,Pura, ٕٕٓٔ; Lea العمػم تجريذ التخبػي في مجال ويذيخ األدب    
Formalejo, ٕٓٔٗ;) استخجام تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في تجريذ أن  إلى

تعمع العمػم ل ىعتحفيد و  العمسية لمسفاليعفي تحديغ فيع الصالب  ساعج العمػم
تحريل الصالب وزيادة والتعمع،  التعميعواىتساميع باألفكار العمسية، وسيل عسمية 

لمسعمػمات العمسية واإلحتفاظ بيا مغ خالل استخجام األمثمة الترػيخية ونساذج 
السجخدة وتقخيبيا إلى أذىان الستعمسيغ عغ  العمسيةالسحاكاة وتبديط السفاليع والقػانيغ 

 شخيق تسثيميا بػاسصة رسػم وأشكال ثالثية األبعاد، وتسثيل الطػاىخ الصبيعية كالدالدل
  ، وبالتالى تػفيخ وقت وجيج السعمع.والبخاكيغ وحخكة الشجػم

التي يديصخ  التقميجية التعمع ةبيئيعسل عمى نقل ي التعميع إن دمج التكشػلػجيا ف    
سعمع لكى يكػن لم الفخصةتتيح التى  السختكدة عمى الستعمع عالتعم بيئةعمييا السعمع إلى 

متسييد أو ل تقجيع الجروس، حيث تتاح لو الفخصة فى ترسيع مػاد التعمع مبجعا فى
بذكل أكثخ كفاءة مغ خالل تػفيخ مجسػعة واسعة مغ شخق  التفخيق فى التجريذ

مسا يديج مغ فيسيع  اليب التعمع السفزمة لجى الصالبالتعمع التي ترل إلى جسيع أس
التكشػلػجيا فعالة بذكل ولحلظ تعج ع، لمسعمػمات، بل واإلحتفاظ بيا وإنتقال أثخ التعم

 خاص مع الصالب السعخضيغ لمخصخ وذوي االحتياجات الخاصة. 
تكشػلػجيا في التجخبتيا حػل أىسية استخجام  معمسات العمػم إحجى وضحتو     

السغشاشيدية  ماليةشخح غ قادرة عمى وأكجت أنيا لع تك ،خباء والسغشاشيديةتجريذ الكي
الكيخباء والسغشاشيدية.  دون مداعجة مغ أشخشة الفيجيػ والعخوض التقجيسية حػل

التي ال يسكغ  لمسفاليع السجخدة سيل تعمع الصالبتكشػلػجيا الاستخجم وأضافت أن 
 .مثل تجفق اإللكتخونات في سمظ رؤيتيا بالعيغ السجخدة

 الٕضع الساَِ لمتعمٗي فى وصس:

إلى وجػد مػاششيغ ماىخيغ جاىديغ لمتحجيات الحخجة  السرخى  سجتسعاليحتاج     
التي نػاجييا لتشذيط االقتراد وتحقيق االستقالل في مجال الصاقة بتكشػلػجيات 
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وىحا ال يتحقق إال مغ  ،ضائف ججيجة وتعديد نطام الخعاية الرحيةو خزخاء وشغل 
ة، ومع ذلظ ىشاك إجساع واسع خالل نطام تعميسى متسيد يتسذى مع نطع التعميع العالسي

الشصاق عمى أن أنطسة التعميع لجيشا لع تشجح في إعجاد جسيع الصالب بذكل كاٍف 
باستخجام السدتػى السشاسب مغ أساسيات السعخفة والسيارات الالزمة لمشجاح فى القخن 

سػاء في السيشة أو فى الحياة عامة. ومسا يؤكج ذلظ أن شالب مرخ أخفقػا  ٕٔ
شطخائيع في التقييسات الجولية، أى إنخفاض مدتػى الصالب فى امتحانات مقارنة ب

، وحتى مقارنة ببعس الجول العخبية  (PISA) البخنامــج الجولــي لتقييــع الصالب
 األخخى. 

 OECD)فقج أشار تقخيخ التشافذ الجولى الرادر عغ السشتجى االقترادى العـالسى     
 ,The Global Competitiveness Report)عمـى مـجار ثالث سشػات  (

إلى أن تختيب مرخ في عام  (ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ ,ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ ,ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ
دولة "أي خارج  ٓٗٔمغ إجسالى  ٔٗٔجاء في السختبة رقـع  ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ

أي "خارج الترشيف" في  ٔٗٔوالسخكد  الترشيف" في مؤشخ جػدة التعميع االبتجائى
فـي جـػدة تعمـيع العمـػم والخياضـيات. وفي  ٖٙٔخكـد جػدة التعميع العام والعالى، والس

دولة في  ٓٗٔمغ إجسـالي  ٜٖٔ، جاءت مرخ في السختبة رقع ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓعام 
فـى جـػدة التعميع العام والعالى، والسخكد  ٜٖٔمؤشخ جػدة التعميع االبتجائى، والسخكد 

ارتفع تختيب   ٕٚٔٓ /ٕٙٔٓفي جػدة تعميع العمـػم والخياضـيات، وفى عام   ٖٔٔ
 .دولة في مؤشخ جػدة التعمـيع االبتجائى ٜٖٔمغ إجسالي  ٖٗٔمرخ لمسختبة رقع 

ويالحع مغ خالل التقـاريخ الـدابقة ضعف مدتػى التعميع فى مرخ، وبالخغع مغ      
، لحا فالحاجة ماسة إلى اشفيف اإال أنو تقجم ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓتقجم تختيب مرخ فـى عـام 

التعميسـى فى مرخ، واإلفادة مغ تجارب وخبخات الجول فى تصبيق تصػيخ الشطام 
مدتػيات معيارية عالية الجػدة لتصػيخ التعميع، كحلظ اإلفادة مغ نتائج اختبارات التقييع 
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الجولية لتػجيو الدياسة التعميسية بسرخ باعتبارىا مج خال ميسا إلصالح وتصػيخ 
ميسة بالشدبة ( PISA)  ـي لتقييــع الصالب وتعج امتحانات البخنامــج الجولـ التعميع.

 لجسيع دول العالع ألنيا:
تخّكــد عمــى قــجرة الصالب عمــى تصبيــق معخفتيـع ومياراتيـع فـي مػاقـف الحيـاة  -أ

الػاقعيـة. وىـحه ىـي السعخفـة كسـا يحجدىـا اقترـاد السعخفـة الدـائج فـي القــخن 
 الحــادي والعذــخيغ.

سح بسقارنـة أداء شالب الجولـة مـع الـجول السختمفـة مـغ أجـل قيـاس جـػدة تدـ -ب
أنطسـة التعميـع، كسـا تدـسح بالسقارنــة داخميــا بيغ أنطســة التعميــع السّتبعــة فــي 

 مرخ.
تقيــذ بجرجــٍة عاليــٍة مــغ الرحــة والسرجاقيـة تغيــخ اتجاىــات األداء مــع  -ج

والشطــام  البكيفيــة تصــػر ميــارات الصالػقــت، فتقــجم بحلــظ معمػمــاٍت عــغ 
 التعميســي.

مـغ يسكـغ اسـتخجام البيانـات التـي تجسعيـا فـي تكػيـغ نطـخٍة شـاممٍة عـغ التعميـع  -د
 خـالل مـا تقجمـو مـغ معمػمـاٍت عـغ إنجـاز الصالب والعػامـل السؤثخة فـي نتائجيع.

معمػمــات تثــخي صشــع القــخار السبشــي عمــى األدلــة التــي مــغ شــأنيا أن  تقــجم -ه
تدــاعج الصالب عمــى التعمــع بصخيقـٍة أفزـل، والسعمسيـغ عمـى التعميـع بصخيقـٍة 

 .ـل، والســجارس عمــى العســل عمــى نحــػ أكثــخ فاعميــةأفز
  PISA: السجاالت السعخفية السدتيجفة في امتحانات البخنامج الجولي لتقييع الصالب

السعخفة بالخياضيات: وىي قجرة الفخد عمى تحجيج وفيع الجور الحي تمعبو الخياضيات  -أ
استخجام الخياضيات والتعامل لمتػصل إلى أحكام تقػم عمى أسذ سميسة وعمى 

 .معيا بحيث تفي باحتياجات الفخد الحياتية كسػاشغ فعال ومدؤول ذي تفكيخ سميع
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 وىي قجرة الفخد عمى فيع واستيعاب واستخجام الشرػص السكتػبة معخفة القخاءة: -ب
 .كي يحقق أىجافو ويشسي معخفتو وإمكانياتو ويذارك في مجتسعو

القجرة عمى استخجام السعخفة العمسية لتحجيج القزايا السعخفة العمسية: وىي  -ج
السصخوحة والتػصل إلى األدلة السعتسجة عمى الشتائج واإلثباتات القاشعة كي تربح 

ولتداعج عمى اتخاذ القخارات الخاصة ببيئتشا الصبيعية وإجخاء التغييخات  مفيػمة،
 الستعجدة. فييا مغ خالل الشذاشات البذخية

وىي قجرة الفخد عمى استخجام السيارات السعخفية لسػاجية  :السذكالتميارات حل  -د
السػاقف العمسية ذات التخررات الستجاخمة، عشجما ال تطيخ شخق الحل بػضػح 
وسيػلة وحيشسا ال تكػن مجاالت السعخفة أو السشاىج قابمة لمتصبيق ضسغ مجال 

ق تمظ السيارات لمتػصل واحج مغ الخياضيات أو العمػم أو القخاءة مسا يتصمب تصبي
 .إلى الحمػل السشاسبة

وىحه الشتائج ليا دالالت اقترادية كبيخة. فقج أضيخت البمجان التي تعسل بذكل جيج     
، والتي تكيذ ميارات القخن الحادي والعذخيغ مثل التفكيخ الشقجي وحل  PISAفي 

السذكالت، حققت زيادات أعمى في الشاتج السحمي اإلجسالي، لحلظ مغ الزخوري أن 
يكػن الفخد قادرًا عمى التفكيخ الشقجي، حل السذكالت، التػاصل، التعاون والحرػل 

عمى نحػ فعال، ىحه السيارات ليدت واستخجام التكشػلػجيا  عمى السعمػمات بدخعة
ميسة فقط مغ أجل الشجاح الػضيفي، ولكغ أيًزا مغ أجل جػدة الحياة الذخرية، 

 ندتشتج مسا سبق أن نطام التعميع فى مرخ يدتحق التغييخ وبذكل جحري.

 وا وٕقف ٔشازة الرتبٗة ٔالتعمٗي فى وصس وَ ٌتائج ِرٓ اإلوتحاٌات؟

مبادرة لبجء خصة استخاتيجية لمتشسية   8102 عام في الحكومة المصريةأشمقت     
أول اسخاتيجية يتع صياغتيا وفقًا لسشيجية  ٖٕٓٓ، وتعج رؤية مصر الذاممة في

التخصيط االسخاتيجي بعيج السجى والتخصيط بالسذاركة، حيث تع إعجادىا بسذاركة 
ػزارات والييئات مجتسعية واسعة راعت مخئيات السجتسع السجني والقصاع الخاص وال

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/2018
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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األمخ الحي  ،الحكػمية، كسا القت دعسًا ومذاركة فعالة مغ شخكاء التشسية الجولييغ
وزارة وقامت  .جعميا تتزسغ أىجافًا شاممًة لكافة مختكدات وقصاعات الجولة السرخية

السرخية بإعجاد استخاتيجية التشسية السدتجامة  التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
والتي تدتيجف تصػيخ وصياغة رؤية لتشسية  ٕٗٔٓمشح يشايخ  ٖٕٓٓرؤية مرخ 

ادة مغ شخيق تعطع االستف ، لتكػن بسثابة خارشةٖٕٓٓمرخ الججيجة حتى عام 
وتعسل عمى إعادة إحياء دور مرخ  ،ات الستاحة وتخفع مغ ميدة التشافديةاإلمكان

 .التاريخي فى ريادة اإلقميع وعمى تػفيخ حياة كخيسة لمسػاششيغ
محػر التعميع والتجريب والحى  ،وتشاولت ىحه االستخاتيجية عجة محاور مغ بيشيا     

 ٖٕٓٓالخؤية االستخاتيجية لمتعميع حتى عام لقج استيجفت  جاء عمى الرػرة التالية:
إتاحة التعميع والتجريب لمجسيع بجػدة عالية دون التسييد، وفي إشار نطام مؤسدي، 
وكفء وعادل، ومدتجام، ومخن. وأن يكػن مختكدًا عمى الستعمع والستجرب القادر عمى 

الذخرية  بشاءالتفكيخ والستسكغ فشيًا وتقشيًا وتكشػلػجيًا، وأن يداىع أيزًا في 
ومبجع،  ومدتشيخ اتيا إلى أقرى مجى لسػاشغ معتد بحاتوالستكاممة وإشالق إمكان

ومدئػل، وقابل لمتعجدية، يحتخم االختالف، وفخػر بتاريخ بالده، وشغػف ببشاء 
واشتملت  .مع الكيانات اإلقميسية والعالسية قبميا وقادر عمى التعامل تشافديامدت

 عمى األىجاف التالية: االستراتيجية
 حتطني جٕدة ٌظاً التعمٗي مبا ٖتٕافق وع الٍظي العاملٗة كىا ٖمى:أٔال: 

 بالٍطبة لمتعمٗي العاً األضاض٘ )قبن اجلاوع٘(: -1
 .تسكـيغ الستعمـع مـغ متصمبـات وميـارات القــخن الــػاحــج والعذــخيـغ  -أ

 .التشسية السيشية الذاممة والسدتجامة السخصصة لمسعمسيغ  -ب
تصػيخ السشاىج بجسيع عشاصخىا بسا يتشاسب مع التصّػرات العالسية والتحجيث  -ج

السعمػماتي مع مخاعاة سغ الستعّمع واحتياجاتو البيػلػجية والشفدية، بحيث تكػن 
 .السشاىج متكاممة وُتديع في بشاء شخريتو

الريغ التكشػلػجية األكثخ فعالية، في عخض السعخفة السدتيجفة التػصل إلى   -د
 .وتجاوليا بيغ الصالب والسعمسيغ

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)&action=edit&redlink=1
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تصػيخ مشطػمة التقييع والتقػيع في ضػء أىجاف التعميع وأىجاف السادة العمسية،  -ه
وججانيًا( دون التخكيد عمى  –مياريًا  –والتخكيد عمى التقػيع الذامل )معخفيًا 

 .ي فقطالتقييع التحريم
 :بالٍطبة لمتعمٗي اجلاوع٘ أٔ العال٘ -0

 .تسكـيغ الستعمع مغ متصمبـات وميـارات القــخن الحادي والعذــخيـغ  -أ
 .دعع وتصػيخ قجرات ىيئة التجريذ والكيادات -ب
تصػيخ البخامج األكاديسية واالرتقاء بأساليب التعميع والتعمع وأنساط التقػيع مع  -ج

 .ذلظ االبتكار والتشػع في
كتخونية األكثخ فعالية في عخض السعخفة ػصل إلى الريغ التكشػلػجية واإللالت -د

السدتيجفة والبحث العمسي وتجاوليا بيغ الصالب والسعمسيغ ومغ يخغب مغ أبشاء 
 .السجتسع

 إتاحة التعمٗي لمجىٗع دُٔ متٗٗص التعمٗي العاً األضاض٘ )قبن اجلاوع٘(:ثاٌٗا: 
 .الجيشاميكية بيغ مخخجات التعميع ومتصمبات سػق العسلتفعيل العالقة  -أ

تحديغ مدتػى تعّمع العمػم والخياضيات وميارات التػاصل وتػضيف التكشػلػجيا  -ب
 .لُتربح مشافدة دولياً 

اتخحت الجولة مسثمة في وزارة التخبية والتعميع عجدا مغ اإلجخاءات والقخارات ىحا وقج     
التي ساىست في بشاء اإلندان السرخي وتصػيخ التعميع والسادة العمسية السقجمة، لقج 
كان تصػيخ مشاىج رياض األشفال بجاية السػجة األولى مغ عسمية تصػيخ شاممة تع 

ل حتى نياية السخحمة الثانػية، ووفق رؤية شاممة التخصيط ليا بجًءا مغ رياض األشفا
 . ٖٕٓٓلسا يجب أن يكػن عميو خخيج التعميع قبل الجامعي عام 

 والوح ٌظاً التعمٗي اجلدٖد فى وصس:

تيجف إلى  ،وشخيقة تجريذ مبتكخة ،مشاىج ججيجة لمتعميعيدتيجف الشطام الججيج  -ٔ
أن يمغي مغ ذاكختو الحفع والتمقيغ، ويكػن شخرية مبتكخة مفكخة  الستعمعأن يتعػد 

أن يكػن أكثخ انتساء و شسػحة تدتصيع حل السذكالت، والتفكيخ خارج الرشجوق، 
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لػششو ويحتخم اآلخخ ولجيو روح التعاون مع الجسيع، ويتسحػر كل ذلظ حػل بشاء 
 . الذخرية السرخية

معارف وقيع وميارات الحياة في اكتداب  الستعمع مغ تسكغ السشاىج التعميسية -ٕ
رات القخن الحادي والعذخيغ، التي تجعمو أكثخ نجاًحا وأكثخ قجرة عمى اتخاذ القخا

تصػيخ اإلشار العام لسشاىج التعميع العام  وبالتالى تع الرائبة في مشافدة اآلخخيغ،
ف، تعمع لتعسل، فى ضػء أبعاد التعمع األربعة "تعمع لتكػن، تعمع لتعخ  (قبل الجامعي)
، والسيارات الحياتية والتحجيات التي تػاجو السجتسع "تعمع لتتعاير مع اآلخخو 

السرخي والعخبي والعالسي، واالتجاىات التخبػية الحجيثة، وذلظ بيجف االرتقاء 
   .بذخرية الستعمع وإعجاده لمحياة

 فى خاصة تتسثل ليا شبيعةفي السخحمة االبتجائية  التالميحالسػاد التي يجرسيا  -ٖ
شقيغ، األول مػاد مترمة ببعزيا، فسثال سػف تكػن ىشاك مادة تجسع المغة 

الحياتية  اتة والسفاليع والسيار اتيالعخبية بالسفاليع العمسية والسفاليع الخياضي
الثاني، و كل مخحمة،  لمستعمسيغ فىالفشية، وىحه تكػن دروسيا وفق القجرات العقمية و 

، ل المغة اإلنجميدية والتخبية الجيشية واألنذصة بذتى أنػاعوفيي مػاد مشفرمة، مث
أخخى خاصة بالخياضيات شػال صفػف و ولغ تكػن ىشاك مادة خاصة بالعمػم، 

ة اتيالسخحمة االبتجائية، بل ستكػن ىشاك مادة تذسل السفاليع العمسية والخياضي
ية، أما عشجما يرل والجغخافية البديصة، وىحه السفاليع سيتع تجريديا بالمغة العخب

وأخخى  بالعمػمدػف تكػن ىشاك مادة خاصة فإلى السخحمة اإلعجادية،  الستعمع
  .اإلنجميديةبالمغة ا سيتع تجريديو ، لمخياضيات

السػاششة مثل، تزسشت السشاىج القزايا والتحجيات ذات األىسية السحمية والعالسية  -ٗ
لدكان، ونبح العشف والتعاير مع والعػلسة والتسييد والبيئة والتشسية والرحة وا

 وكافة القزايا السعاصخة التى تػاجو السجتسع. ،خخاآل
خاصة فى رياض  دراسة السػاد سيكػن فى شكل وحجات متجاخمة التخررات -٘

األشفال والتعميع االبتجائى، فمغ تكػن ىشاك مػاد دراسية مشفرمة، وإنسا ىشاك 
 يطيخ بيا الفخوق بيغ السػاد الجراسيةوحجات مغ أنذصة متجاخمة التخررات ولغ 

ن الستعمع سػف يجرس مختمف السجاالت إحيث  ،وبعزيا قائسة عمى السيارات
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وكافة السػاد فى شكل وحجة قائسة عمى األنذصة  ياتورياض لغة عخبيةالعمسية 
عخبية، المغة ل اعمػم وكتابلم اوأيزا لغ يكػن ىشاك كتاب ،والبحث لتشسية مياراتو

 السػاد ستكػن فى وحجات متعجدة التخررات.ولكغ كل 
 الصفلإلغاء الفػاصل بيغ السػاد الجراسية وتصبيق السجاالت الجراسية، حيث يجرس  -ٙ

المغة العخبية والخياضيات والعمػم والجراسات  :االبتجائيةالسجرسة فى رياض األشفال و 
تتزسغ و  تساعيةوالتخبية الفشية والسػسيكية والسدخحية والتخبية الذخرية واالج

والعمػم البيئية، إضافة إلى أنذصة زراعية وتجارية وفشجقية  السشدلى االقتراد
فى وحجات متعجدة  الستعمعوديشية وصحية فكل ىحه السجاالت سػف يجرسيا 

 التخررات.
فى مقخر السذخوعات مبادئ ريادة األعسال والسذخوعات الرغيخة،  يجرس الستعمع -ٚ

مغ خالل فيسو لخيادة  يا،أو صشاع ياأو تجار  ياسػاء زراع امذخوع الستعمعويقجم 
 األعسال حتى يدتصيع اجتياز االمتحان.

بالشدبة لتقييع الستعمسيغ فمغ تكػن ىشاك امتحانات مغ الرف األول حتى الثالث و  -ٛ
االبتجائي، بل سػف يتع تقييسيع عغ شخيق التصبيقات البديصة التي تكيذ 

أما مغ ، يتع كذف نقاط القػة والزعف عشج كل متعمعمدتػياتيع العمسية، حتى 
دػف تكػن ىشاك امتحانات بذكل فالرف الخابع وحتى الدادس االبتجائي، 

 عأو رسػبي عتتحكع في نجاحي وال القجرات العقمية لمستعمسيغ، تشاسبمختمف، 
، دػف يتع اعتساد نطام التقجيخات السمػنة "مستاز، جيج ججا، جيجف بالسعشى الحخفي،

ضعيف" وكل تقجيخ مغ ىؤالء بمػن معيغ، لتحجيج البخامج الالزمة لخفع  مقبػل
 .خاصة بخامج اليجائية والقخائية والحدابية الستعمعمدتػى 

 :دٔاعى تطٕٖس بسٌاوج إعداد وعمي العمًٕ بكمٗات الرتبٗة
معمع معج إعجادا  صبيق السشاىج الججيجةيتصمب ت :يجةمتصمبات تصبيق السشاىج الجج -ٔ

جيجا ومجرب تجريبا جيجا، يدتصيع أن يحقق أىجاف نطام التعميع الججيج فى العرخ 
، عمييا تشسية الكفايات الخقسى، وبالصبع ىحه ىى مدؤولية كميات التخبية فى مرخ

السيشية التى يجب أن تتػفخ فى معمع العمػم والتى تؤىمو لمتكيف مع العرخ الخقسى 
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ع قادريغ متقجمة تجعمي بسدتػى الصالب لسدتػيات  واإلرتقاءومػاجية تحجياتو 
 .عمى السشافدة العالسية وليدت السحمية فقط

نتيجة التقجم الحى يذيجه العالع فى تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت، وضيػر  -ٕ
فقج ضيخت عمػما حجيثة أكثخ تصػرا مغ العمػم  ،االنتخنت والحكاء اإلصصشاعى

الحالية مثل، اليشجسة الكيسيائية، تقشية السعمػمات، عمع البيانات، البيػلػجيا 
التخميكية، عمػم الخوبػت، عمػم الكسبيػتخ، ىشجسة الكسبيػتخ، ىشجسة البخمجيات، 

، تحميل ىشجسة أمغ الذبكات والسعمػمات ىشجسة السيكاتخونكذ،ىشجسة السعخفة، 
 التكشػلػجياالبيانات، ىشجسة الفزاء، الكياسات الحيػية، الذبكات الدحابية، 

جسة شبية حيػية، شالحيػية، ى الشانػ وتكشػلػجيا الحيػية السعمػماتية الحيػية،
، عمػم البيانات الزخسة الػاقع االفتخاضي والػاقع السعّدز، الصاقة الستجّجدةىشجسة 

  وإنتخنت األشياء وغيخىا.
ىحه العمػم تبعيا ضيػر ميغ ججيجة متصػرة وإختفاء بعس السيغ السػجػدة،     

في قصاع الترشيع تّست فسثال تريخ آلية، س% مغ الػضائف الحالية ٗٚحػالى 
حػسبة كثيخ مغ جػانب ىحا السجال واالستعانة باآلالت والخوبػتات الخترار الجيج 

تخنت األشياء، مسا جعل ىشاك حاجة والػقت، إضافة إلى تتػيج ىحه التصػرات بإن
فيشاك وضائف ججيجة مدتقبمية ستطيخ خالل العذخ سشػات لمخبخة التكشػلػجية، 

مدتذار تكشػلػجيا إخصائي نظم المعلهمات، السقبمة مثل، محمل بيانات، 
ىحه الػضائف أو السعمػمات، مصػر الػيب، خبيخ الجغخافيا السكانية، مرسع جخافيظ. 

السيغ تحتاج مغ التعميع إعجاد وتأىيل نػعية خاصة مغ األفخاد لذغميا تستمظ 
ميارات خياضيات والعمػم والتكشػلػجيا، ميارات المعمػمات وميارات متقجمة مثل، 

الشقجي، ميارات حّل التفكيخ التفكيخ التحميمي و   تراالتخصيط، ميارات التػاصل، ميا
التشسية االىتسام بالقزايا البيئية و و ميارات التعامل مع اآلخخيغ،  ،السذكالت السعّقجة

وىحا ال يحجث إال عمى أيجى فئة مغ السعمسيغ السستمكيغ ليحه ، دتجامةسال
  . السيارات

مغ األشفال الحيغ يجخمػن السجرسة االبتجائية اليػم سػف يعسمػن مدتكبال  كثيخ -ٖ
ر بدخعة محىمة، وُتحِجث  في وضائف لع يتع بعج ابتكارىا. فالتقشيات الخقسية تتصػَّ
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تحػُّالت سخيعة في شبيعة العسل. والتحجي الحي تػاجيو البمجان في أنحاء العالع ىػ 
يج، والحخص عمى تدويج كل جيل ججيج بالقجرات التكيُّف مع االقتراد الخقسي الجج

عمى البشظ الجولى أكج تقخيخ ، ولحا فقج التي ُتسكِّشو مغ اقتشاص الفخص التي يخمقيا
أىسية االستعانة بالتكشػلػجيا لتعديد التعميع، وتجييد الصالب لعالع ذى شبيعة رقسية 

 .متدايجة
تذكل و  كانت وستكػن دائسا جدءا مغ التعميع الحي نقػم بو. التكشػلػجيا -ٗ

والعذخيغ تحجًيا مدتسًخا لمسعمسيغ، ألنيا دخمت  حادىالتكشػلػجيا الخقسية لمقخن ال
إعجاد السعمسيغ لتفخيج التعميع لمػصػل إلى جسيع لحا يجب  ،إلى قمب عسمية التعميع

 الفذل الجراسي.، وخاصة أولئظ األكثخ تعخًضا لخصخ الستعمسيغ
في  الخقسى العرختمبية متصمبات االقتراد العالسي مغ خالل تزسيغ ميارات  -٘

التعميع مثل التفكيخ الشاقج وحل السذكالت والتػاصل والتعاون واإلبجاع واالبتكار، مع 
تصبيق التكشػلػجيا لجعع أساليب تعميسية أكثخ قػة وفيع العالقة بيغ السحتػى 

 كشػلػجيا.وشخق التجريذ والت
التجريب عمى دمج السدتحجثات التكشػلػجية فى تعميع العمػم يحتاج السعمسػن إلى  -ٙ

. األمػرالحي يتصمب كثيخ مغ  العرخ الخقسىالتكيف مع وتعمسيا، وذلظ مغ أجل 
 يعبتجريذ الستعمسيغ الحيغ ال يسكشالسعمسػن قػم يلمسخة األولى في تاريخ التعميع، 

غيخ الستػقعة لتكشػلػجيا السعمػمات  إلمكاناتابدبب  ،وصف مدتقبميع
 واالتراالت. 

وتعج السيارات  .تتغمغل السرادر الخقسية عبخ اإلنتخنت في جسيع مجاالت الحياة -ٚ
إلى معخفة  ػن حتاجيجسيًعا  فيع، معا والسعمسيغالخقسية ميسة بالشدبة لمصالب 

 دقيقة ومػثػق فييامحرػل عمى معمػمات لكيفية استخجام األدوات الخقسية 
دراسة  أوصتفقج ، األدوات والسرادر والتعامل معياىحه اإلبجاع في استخجام و 

 تجريبفي  يجور رئيدبالسجارس  تقػم كسا وأنب  (ٕٔٔٓ ,Clement)كميسشت 
 الكفايات اكدابيع عمييا أيزا القخاءة والكتابة والحداب، فإن مياراتعمى الصالب 
سخاشخ السحتسمة التجشب ل ،بذكل فعال وآمغ الخقسية السرادرالستخجام  الالزمة

 .يااستخجام التى قج تشتج عغ سػء
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أساليب السعمسيغ واستخاتيجياتيع في التجريذ تؤثخ عمى أداء السعمػم أن  مغ -ٛ
عمى مشدػخة يقترخ بعس السعمسيغ عمى السحاضخة )كتابة مالحطات و الصالب. 

شخق  وكميا(، وقخاءة الكتب الستعمسيغخالت االدبػرة(، والسشاقذة )السديج عغ مج
في تعميسيع، فإن السعمع  ةتكشػلػجياألدوات الوعشجما يدتخجمػن  ،تقميجية لمتجريذ

الكسبيػتخ وليذ الصالب، فى حيغ يجب تخك الصالب  يدتخجموحجه ىػ الحي 
يترفحػن الػيب لمحرػل عمى السعمػمات، مغ السيع والحيػي أن يكػن معمع 

تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت، ألنو تصبيقات ىاًل جيًجا في استخجام العمػم مؤ 
ىع أنفديع ببداشو كيف يسكغ لمسعمسيغ تعميع ىحه السيارات لمصالب، إذا لع يكػنػا 

  ؟يامؤىميغ تساًما الستخجام
ىى نقز  ،مغ السذكالت الخئيدة التي تػاجو معمسى العمػم حالًيا في التجريذ -ٜ

. ىحه السرادر أصبحت متاحة عمى شبكة السعسمية ومرادر التعمع اإلمكانات
اإلنتخنت ويسكغ تحسيميا بديػلة باستخجام الياتف السحسػل كجياز تخديغ لسختمف 

، حيث يػجج السحتػى الخقسى، والسعامل اإلفتخاضية، ونطًخا ألن الصالب السرادر
ػصػل بديػلة بشقخة واحجة فقط يسكشيع الفليػاتف السحسػلة ا يدتخجمػن 

أصبح معمع العمػم مدؤوال عغ إعجاد السػاد التعميسية ولحلظ واستكذاف الػيب، 
األدوات التكشػلػجية  باستخجام، كالسجسعات التعميسية، ورزم التعمع الحاتي الالزمة

 .السفتػحة، والتي يديل الػصػل إلييا ليتسكغ الصالب مغ مسارسة عسمية التعمع
اآلن حػل أىسية استخجام تكشػلػجيا اليػلػجخام التى تسكغ  يتحجثػن العمساء  -ٓٔ 

ذلظ ورغع تعميع العمػم،  أثشاءالستعمع مغ رؤية الجدع مغ جسيع الجػانب أو األبعاد 
نطخا لعجم معخفتو  ،فمع يتسكغ معمع العمػم مغ استخجاميا وتػضيفيا فى تعميع العمػم

 فى الػقت الحى كانوتعمسيا،  بيا وتجريبو عمى كيفية تػضيفيا فى تعميع العمػم
تكشػلػجيا  تصبيقاتيجب أن يكػن قادًرا عمى استكذاف مجسػعة كبيخة مغ إمكانات 

السعمػمات واالتراالت عبخ مشاىج العمػم وترسيع أنذصة تعمع الصالب التي تجمج 
، أدوات تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت والتي تخاعي أساليب التعمع السختمفة ليع

 .عجاد معمع العمػم بكميات التخبيةقرػرا فى بخنامج إىحا يعج لحا 
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تصػيخ بخنامج إعجاد معمع العمػم بكميات التخبية لكى لكل ىحه األسباب البج مغ     
تجريب الصالب يتسكغ مغ تجريذ العمػم فى ضل ضخوف وتحجيات العرخ الخقسى، و 

 .وتعمع العمػم تعميعفى ودمجيا السعمسيغ عمى كيفية تػضيف التكشػلػجيات الحجيثة 
  االجتاِات احلدٖجة فى تطٕٖس بساوج إعداد املعمي فى العصس السقىى:

دخػل التكشػلػجيا غيخ كل شئ فى حياتشا ومشيا التعميع، فبجال مغ التعميع داخل     
السجرسة فى صفػف معيشة، أصبح يحجث فى أى مكان، وبجال مغ التعميع فى السجرسة 

نالحع أن التكشػلػجيا جد أصبح التعميع يحجث فى أى وقت. ومغ ىشا يكػن وقت مح
ات بال حجود، كسا تػفخ اختيارات ال حرخ وال نياية ليا، لحا كان البج مغ تقجم إمكان

االستفادة مغ التكشػلػجيا وتػضيفيا بذكل فشى فى التعميع بحيث يذعخ الستعمع بأىسيتيا 
يتصمب العرخ الخقسى معمع عمػم يتسيد بسقجرتو لحا و ، وقيستيا فى السػاقف التعميسية

مغ مدتحجثات التكشػلػجيا فى تعميع العمػم، فالعمػم تعج مغ أىع عمى اإلستفادة 
السجاالت التى تتصمب بل وتدتمدم استخجام التكشػلػجيا فى التعميع والتعمع، فيشاك 

ية مغ الرعب السفاليع السجخدة التى يرعب فيسيا عمى الستعمع، وىشاك ضػاىخ شبيع
عخضيا خبخة مباشخة عمى الستعمع، وىشاك مذكالت وقزايا كثيخة متزسشة فى مشاىج 

تػضيف العرخ ىحا فى السعمع  ميام العمػم تحتاج إلى استخجام التكشػلػجيا، ولحا مغ
 . العمػم أثشاء تجريذ بفاعمية التكشػلػجيا

بل  ،استخجاميا فقط ليذ السقرػد مغ تػضيف التكشػلػجيا تجريب السعمع عمى    
السقرػد ىػ تجريب السعمع عمى كيفية دمجيا مع محتػى العمػم وأصػل تجريذ 

ولكي يتع تحقق ىحا الخبط أو التكامل، ولكغ الذاىج أن بخامج إعجاد السعمع ال ، العمػم
استخجام التقشية عمى نحػ ناجح في العسمية التعميسية، البج لمسعمسيغ أن يستمكػا 

التقشية، باإلضافة إلى السعخفة بسحتػى التخرز، والسعخفة بصخق التجريذ السعخفة 
وبالصبع ىحه مدؤولية كميات  والخبط بيغ ىحه السعارف الثالث عشج التخصيط لمتجريذ

 .التخبية
تحجيج  بيجف  (ٖٕٔٓ ,Voogt, & et al) أجخاىا فػجات وآخخون  دراسةوفى     

. لسعمسيغلمصالب ا  السعخفة بالسحتػى والسعخفة بأصػل التجريذ والسعخفة بالتكشػلػجيا
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 وأقميافي السعخفة بالسحتػى والسعخفة بأصػل التجريذ، كانت أن أعمى الجرجات  وججوا
لسسارسة الفعمية أما ا، وذلظ بشاء عمى التقاريخ الحاتية كانت في السعخفة التكشػلػجية

بجرجات متجنية بسقارنتيا  ،ج تست اإلشارة إلييا مغ خالل عسميات اإلشخاففق لمتجريذ
 ,S. ,& J.(Voogtوأشار فػجات ومكاني   .فى السعارف الثالث مع التقاريخ الحاتية

)ٕٙٓٔMcKenney,   إلى أن السعمسيغ قبل الخجمة يعانػن مغ نقز واضح في
مجسػعة مغ األشخ ، ومغ ىشا نبعت فكخة البحث عغ مجارسيعالخبخة الستكاممة في 

 :والشساذج التي تيجف إلى دمج التقشية في التعميع ومشياأ
 :إطاز تٗباك لدوج التكٍٕلٕجٗا فى التعمٗي 

مغ مشصمق أن السعخفة قػة جاءت فكخة التكامل والتخابط بيغ جسيع أنػاع السعخفة 
 & Mishra)فقج شػر كل مغ ميذخا وكػىمخ الفعال، التى يحتاجيا السعمع لمتجريذ 

Koehler, ٕٓٓٙ)   السعخفة  ثالثة أنػاع مغ السعخفة ىى: يخبط بيغ ياديشاميك اإشار
جاء ، و السحتػى التخررى أو األكاديسىالسعخفة بو  ،والبيجاجػجيالسعخفة و  ،ةالتكشػلػجي

ىحا يعشى أنو لكى يقػم السعمع  "."TPACK Framework بالريغةىحا اإلشار 
 بتجريذ العمػم بفاعمية يجب عميو معخفة ما يمى: 

معخفة العمػم. لتجريذ العمػم بفعالية، يحتاج معمسػ أى السحتػى: ماذا نجرس؟  -ٔ
العمػم إلى معخفة كافية بالعمػم. وبالتالي، يجب عمى معمسي العمػم تحجيث معخفتيع 

 . لسحتػى العمػم صالبال فيع لتعسيقبالعمػم 
( تعشى ٕٔٔٓوالبيجاجػجيا فى معجع المغة العخبية )البيجاجػجيا: كيف نجرس؟  -ٕ

الحى ييجف إلى تشذئة األشفال وتعميسيع حدب مشاىج وأصػل وشخق  التخبيةعمع 
 ,Dewey, J)عمسية محجدة، وفى قامػس أكدفػرد جاءت بسعشى عمػم التخبية 

العمػم األوائل يعانػن مغ وضع خصط الجروس الفعالة. ومغ  ػمعطع معمس. (ٕ٘ٔٓ
أجل وضع خصط الجروس التي تمبي جسيع احتياجات الصالب، يحتاج السعمسػن إلى 
فيع عسيق لكيفية تعمع الصالب واالستخاتيجيات التي تداعجىع عمى بشاء السعخفة 

وتشطيسيا أحج أكبخ . وتعج إدارة الفرػل الجراسية لجييع وتحديغ السيارات والقجرات
التحجيات التي تػاجو معمسي العمػم. وتربح ىحه التحجيات أكثخ تعقيًجا عشج دمج 
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التكشػلػجيا في التجريذ، فسثال إذا حجثت مذكمة فى جياز الكسبيػتخ أثشاء الجرس 
فى ىحا  وبالتالى عجم القجرة عمى اصالحيا ،ولع يتسكغ السعمع مغ اكتذاف السذكمة

ولع يدتصع تشطيع الفرل. وىشا يأتى دور واإلرتباك  بالحخجسعمع السػقف يراب ال
األساتحة فى تقجيع إرشادات مكثفة لمصالب السعمسيغ لسداعجتيع فى التغمب عمى 

ويسكغ  ،ثشاء تجريديع فى التخبية العسميةمذكالت إدارة الفرل التي يػاجيػنيا أ
 لمصالب تبادل الخبخات بيشيع عبخ اإلنتخنت. 

السرادر التكشػلػجية مثل الكسبيػتخ، البخمجيات، السػبايل، السعخفة بلػجيا: التكشػ  -ٖ
 . وغيخىا واالنتخنت،

ىػ مداعجة السعمسيغ عمى دمج أدوات التكشػلػجيا مغ ىحا اإلشار اليجف الخئيذ و 
 في فرػليع الجراسية أثشاء التجريذ. 

 األضاع الرى بٍى فى ضٕئْ إطاز تٗباك:

 Pedagogical Content)  إشار السعخفة الخاص بالتخبية والسحتػى ىػ 
Knowledge) والحى اقتخحو شػلسان (Shulman,ٜٔٛٙ) السعخفة  صشف الحى

 ىسا السعخفة بسحتػى إلى مجاليغ متسايديغ  إلعجاد السعمسيغالالزمة 
 أن التجريذ الشاجح يتصمبمعتبخا  ،والسعخفة بصخق تجريذ ىحا السحتػى  التخرز

، لحلظ بالزخورة فيع السعمع لصخق وأساليب التجريذ التخبػية السشاسبة لسجال تخررو
ونتج عغ تمظ  ما يحتاجو السعمع مغ معارف وأدوات لتجريذ محتػى معيغ تحجيجحاول 

، (PCK) مسحتػى ل البيجاجػجيةالسحاوالت ما اْصُصِمح عمى تدسيتو بإشار السعخفة 
السعمع مغ تسثيالت وشخوحات وأمثمة مفيجة لجعل  ما يدتخجمو"كل عخفو بأنو الحى و 

واعتبخ إشار شػلسان تكشػلػجيا التعميع ، "الفكخة أو مػضػع الجرس سيال وقابال لمفيع
  :شارىحا اإليػضح  (ٔ) والذكل التاليأدوات تديل التجريذ، 
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  PCK والمحتوى بالتربيت الخاص المعرفت إطار (0) شكل

ويتكػن نسػذج شػلسان مغ سبعة أنػاع مغ السعارف يحتاجيا السعمع لمشجاح 
 فى عسمية التجريذ وىى:

العامة: ويقرج بيا السبادئ األساسية التى تختكد عمييا  السعخفة البيجاجػجية -ٔ
عسمية تشفيح التجريذ مثل ميارات التجريذ وإدارة الفرل، وزمغ التعمع األكاديسى 

 ووقت اإلنتطار والتفاعل االجتساعى فى الفرل.
العمػم مغ الحقائق والسفاليع  بشيةمسحتػى: ويقرج بيا معخفة الستعسقة لالسعخفة  -ٕ

ئ والقػانيغ والشطخيات، والعالقات األفكية والخأسية التى تخبط مجال العمػم والسباد
بالسجاالت األخخى، وشخيقة تشطيع محتػى العمػم والسخاجع العمسية السدتخجمة فى 

، ومجى حجاثة إعجاده، ومجى إمكانية تصػيخ السحتػى سػاء باإلضافة أو بالححف
 يا.السعمػمات والسػضػعات العمسية التى يتزسش

السعخفة اإلجخائية لمسحتػى: ويقرج بيا معخفة شخق البحث وعسميات العمع التى  -ٖ
 يدتخجميا العمساء فى التػصل إلى البشاء السعخفى لمعمع.

فة السحتػى البيجاجػجى: ويقرج بيا معخفة السعمع لمسسارسات التعميسية لكيفية معخ  -ٗ
جيات وأساليب التعميع والتعمع تشطيع مػضػعات العمػم وكيفية تسثيميا، واستخاتي

المعرفة 

البيداجوجية 

 للمحتوى

PCK 

معرفة 

 المحتوى

CK 

المعرفة 

 البيداجوجية

PK 

أنا أدرس 

 علوم

أنا أدرس 

 العلوم للتالميذ
أنا أدرس 

 تالميذ
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التى تجعل الستعمع إيجابى ونذط فى السػقف التعميسى مغ خالل العسل والبحث 
والتجخيب واإلكتذاف واإلستقراء، وتتيح لو بشاء السعخفة بشفدو واكتداب 

 السيارات وشخق التفكيخ واالتجاىات والكيع 
كسا تتزسغ معخفة السعمع باستخاتيجيات مػاجية ومعالجة صعػبات التعمع التى يػاجييا 
الصالب وآليات الكذف عشيا وكيفية عالجيا، ىحا إلى جانب استخاتيجيات التقييع 

 .وأدوات التقييع
معخفة خرائز الستعمسيغ: ويقرج بيا معخفة السعمع بالفخوق الفخدية بيشيع مغ  -٘

ئيع وأساليب التعمع السفزمة لجى كل مشيع، واىتساماتيع حيث مدتػيات ذكا
 وحاجاتيع ومعتقجاتيع حػل عسمية التعمع، والخبخات العمسية الدابقة لجييع.

معخفة الدياق أو البيئات التعميسية: ويقرج بيا معخفة السعمع لمدياق االجتساعى  -ٙ
والبيئة السحيصة لمستعمسيغ وخمفياتيع الثقافية والبيئة التعميسية بالسجرسة 

 بالسجرسة واإلستعانة بالخبخاء إلثخاء عسمية التعمع.
معخفة السعمع بفمدفة التخبية وغاياتيا وأىجافيا، والتى يشصمق مشيا لتحقيق  -ٚ

 .مخخجات التعمع
واستشادًا إلى ىحا الشسػذج الخائج والحي وجو عسميات إعجاد السعمسيغ بكميات التخبية     

ميذخا وكػىمخ بإضافة بعج ثالث لثشائية السعخفة بسحتػى التخرز، لفتخة شػيمة، قام 
األمخ الحي أثسخ  (التعميع التكشػلػجية )تقشياتوالسعخفة بصخق التجريذ، وىي السعخفة 

السعمع الفعال بسا يتالءم خرائز و وميارات معارف نسػذج أكثخ شسػاًل لتحجيج أعغ 
 اسعنسػذج السعجل أشمق عمى ىحا األ مع متصمبات القخن الحادي والعذخيغ، وقج 

  .TPACK تيباكأو إشار نسػذج أ
مغ التخكيد عمى  الىتسام في بخامج إعجاد السعمسيغوكان اليجف مغ ذلظ تحػيل ا    

ماذا يجب أن يتعمع معمع ما عغ التكشػلػجيا، إلى التخكيد عمى شخيقة تفاعل 
التكشػلػجيا مع السعارف األخخى وتػضيفيا في الدياق التعميسي، مغ خالل إشخاكيع في 

فية تكامل معخفة لتػضيح كي وأيزاوىادفة،  جحابةترسيع دروس وأنذصة بصخيقة 
تجعع العسمية  لسحتػى باستخجام أدوات تكشػلػجيةبسعخفة اػجية، جالسعمسيغ البيجا
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& ,Chai, Koh) بصخيقة تعكذ حكسة السعمع وفيسو وإدارتو لعسمية التعمع التعميسية
).ٖٕٓٔ, Tsai 

 اخلمفٗة التازخيٗة إلطاز تٗباك:

بعج ضيػر التعميع اإللكتخوني حاول كل مغ كػىمخ وميذخا     
تػسيع نصاق السعخفة   ),Peruski,  Mishra, Koehler &ٕٗٓٓ( سكىوبيخو 

التكشػلػجية الالزمة لمسعمسيغ، فيع يخون أن السعمع إذا أتيحت لو فخصو ترسيع درسو 
ن فيسا أوسع حػل كيفية  إلكتخونيًا سيكػن ضسشيًا قج شػر معخفتو التكشػلػجية، وكػَّ

وكان مغ نتائج  ،ستأثيخ كل مغ السحتػى والتخبية والتكشػلػجيا عمى بعزيع البع
أن خخجػا برػرة أوضح عغ فكخة استخجام الجروس اإللكتخونية التي تجمج  محاوالتيع

بيغ السحتػى والتخبية والتكشػلػجيا كػسيمة لتصػيخ معارف السعمسيغ ضسغ ىحه 
 .السحاور الخئيدة

( كإشار TPCK، تع تقجيع مرصمح السعخفة التكشػلػجية التخبػية )ٕ٘ٓٓفي عام و     
مغ قبل  عسل مفاليسي لػصف قاعجة السعخفة لمتكامل الفعال لمتكشػلػجيا في التجريذ

(، TKيتكػن مغ السعخفة التكشػلػجية ) TPCKإلى أن  ، وأشاراميذخاو كػىمخ كل مغ 
: السعخفة بيشيع ( والسجاالت الستجاخمةCK(، معخفة السحتػى )PKالسعخفة التخبػية )

(، ومعخفة TPKوالسعخفة التخبػية التكشػلػجية )(، PCKالبيجاجػجية لمسحتػى )
في و (. TPCK(، ومعخفة السحتػى التخبػي التكشػلػجي )TCKالسحتػى التكشػلػجي )

ليعكذ بذكل أفزل التخابط بيغ مجاالت  TPACKإلى  TPCK، تع تغييخ ٕٚٓٓعام 
 . الخئيدةالسعخفة الثالثة 

ألنو قيل إن التجريذ مع  ،تست إضافة "سياق" إلى اإلشار ٕٛٓٓوفي عام     
التكشػلػجيا ال يتع بسعدل عغ غيخه، ولكشو يقع في كل مخة في سياق تعميسي معيغ. مشح 

مغ قبل عجيج مغ  (Venn)فى شكل مخصط فغ  TPACKذلظ الحيغ، تع اعتساد إشار 
الباحثيغ والسسارسيغ لػصف السعخفة والسيارات الالزمة لمتكامل الفعال لتكشػلػجيا 

( في التجريذ. وأن السعمسيغ الحيغ يخغبػن في دمج ICTالسعمػمات واالتراالت )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
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 التكشػلػجيا في مسارساتيع التعميسية يحتاجػن بالتالي إلى الكفاءة في السجاالت
 . الثالثة السعخفية

  ة:ٔوكٌٕاتْ املعسفٗ تٗباك إطاز

 TPACK  السكػنة لمجسمة اإلنجميديةمغ الحخوف األولى لمسرصمحات األربعة  يتكػن :
Technological Pedagogical and Content Knowledge تفاعل  ويسثل

عمع التخبية، السعخفة بالسحتػى، و السعخفة بلسعخفة ىي: ا أنػاع مغ ةمعقج بيغ ثالث
ىحا التفاعل ُيشتج جػانب نطخية وعسمية ججيجة باإلضافة إلى و . ةالتكشػلػجيالسعخفة و 

تيباك  .أنػاع مخنة مغ السعخفة الالزمة لشجاح دمج استخجام التكشػلػجيا في التجريذ
إشار مفاليسى يرف أنػاع السعخفة السصمػبة مغ قبل السعمع لجمج التكشػلػجيا برػرة 

الجراسية، وىحه  الفرػلالتعميع مغ أجل التخصيط لعسمية التجريذ داخل  فعالة فى
ذات شخيقة مشيجية و  إشار عسلتيباك يػفخ و  .السعخفة البج وأن تحجد فى سياق معيغ

معشى لتصػيخ السيارات السشاسبة الستخجام تكشػلػجيا التعميع لتمبية احتياجات جسيع 
 اإلعاقة. ى ذو العادييغ و  الصالب

مبجأ الجمج السشاسب لمتكشػلػجيا ضسغ سياق تعميسي معيغ  إلى ويدتشج إشار تيباك    
 الفيعىحا يتصمب مغ السعمع و  ،ثةلمسعارف األساسية الثال  الذاملع يشصمق مغ الفي

 ،ببعزيا والعالقات بيشيا دمجيا، وكحلظ شبيعة هكل عمى حج ةسعارف الثالثمل الكامل
حتى يتدشى لو دمج  ،مشبثقة عشيا أخخى معارف  وإدارة ىحه السعارف وتػليج أربع

 .التعميسية األىجاف تحققالتكشػلػجيا في مسارساتو التعميسية بصخيقة 
غ كسا يعتقج البعس، ميع ليذ باألمخ الييوفي الحكيقة فإن دمج التكشػلػجيا بالتع    

ألنو يحتاج مغ السعمع فيع التكشػلػجيات التعميسية وفيع محتػيات السشيج وفيع 
كساىػ معيغ تعميسى األساليب البيجاجػجية وكيفية التفاعل أو التكامل بيشيع فى سياق 

عمى التكامل وىػ أحج الشساذج السعاصخة والحي يؤكج  (2شكل ) نموذج تيباكأ واضح فى
بيغ جػانب إعجاد السعمع الثالثة، فيشاك ثالثة أنػاع مغ السعارف رئيدة  والتجاخل

وميسة عشج إعجاد السعمسيغ وىي، السعخفة بالسحتػى التعميسي والسعخفة التخبػية 
والسعخفة التقشية، وعمى نفذ القجر مغ األىسية السعخفة بالتفاعالت بيغ ىحه العشاصخ 
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لسعخفة التخبػية السختبصة بالسحتػى التعميسي، الثالثة والتي تػلج عشاصخ ججيجة ىي ا
والسعخفة التقشية السختبصة بالسحتػى التعميسي، والسعخفة التقشية التخبػية، باإلضافة إلى 

والتي تعج شكل مغ  (TPACK) السعخفة التقشية التخبػية السختبصة بالسحتػى التعميسي
، التجريذ الفعال مع التقشية أشكال السعخفة تتجاوز كل السكػنات الثالثة وتعج أساس

ويجب مالحطة أن نسػذج تيباك لع يخكد عمى الجسع بيغ السجاالت الثالثة عمى ىحا 
أنيا مجاالت مشعدلة عغ بعزيا البعس، وإنسا نطخ إلييا عمى أنيا مجاالت متخابصة 

 .يؤثخ كل مشيا عمى اآلخخ ويتأثخ بو

 
   (Mishra & Koehler, 1115) ( إطار تيباك ومكوناته المعرفيت1شكل )

السحتػى، السعمسيغ:  لسعارفة رئيد أنػاعىشاك ثالثة أن ، (ٕ)شكل يتزح مغ 
 السعارف معالتفاعالت بيغ ىحه قجر مغ األىسية بشفذ الو  ،والتخبية، والتكشػلػجيا

الجدء الطاىخ مغ الجائخة السػجػدة فى ، وذلظ فى ضػء سياق معيغ ،بعزيا البعس
إشار تيباك يعشى أن الصالب السعمع فى كمية التخبية يجرس فخوع العمػم  اليسيغ فى

السختمفة ولكغ بذكل متكامل،  الجدء الطاىخ مغ الجائخة السػجػدة فى اليدار فى إشار 
تيباك يعشى أن الصالب السعمع فى كمية التخبية يجرس فخوع التخبية السختمفة أى السشاىج 

نفذ تعميسى وأصػل التخبية و...، ويسثل الجدء  وشخق تجريذ محتػى التخرز وعمع
الطاىخ مغ الجائخة السػجػدة فى األعمى فى إشار تيباك أن الصالب السعمع يجرس 
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كسا  فى السشترف فيسثل التجاخل بيشيع تكشػلػجيا التعميع والتعمع، أما الجدء السػجػد
 يمى: 

والتقجم اليائل فى  فى عرخ اإلنفجار السعخفى: (TK)السعخفة التكشػلػجية  -ٔ
الشطخيات كثيخا ما ندسع عغ ميارات القخن الحادى والعذخيغ ومتعمع القخن الحادى 
والعذخيغ، واإلختالف بيغ تفكيخ السعمع وتفكيخ الصالب، فالصالب لجييع أنساط تفكيخ 
قج تتفق وقج تختمف مع أنساط تفكيخ السعمسيغ، األمخ الحى يدتػجب تػفيخ معمع 

الصبع ال يػجج نطام تعميسى يدتصيع أن يػفخ معمع لكل شالب، ومغ لكل شالب، وب
 والحاجة إلى دمج التكشػلػجيا فى التعميع لتييئةىشا جاءت فكخة التعميع اإللكتخونى 

أو التعمع  بيئة تعمع عمى مقاس كل شالب فيسا يدسى ببيئة التعمع الذخرية
 .السذخرغ

 األدوات التكشػلػجية بالسحتػى السعخفى لبعساإللسام التكشػلػجية السعخفة ويقرج ب    
فى التعميع  ياوبكيفية دمجتعميع العمػم يدتخجميا السعمع في يجب أن ، التي الحجيثة
فى  لياة، بحيث ال يذعخ الستعمع بأنو ال لدوم ليا أو ال قيسة يالجراس الفرػلداخل 

أي ن إ   (ٜٕٓٓ ,Koehler, & Mishra) يخى كػىمخ وميذخاو  السػضػع.
نطخًا ألن السعخفة التكشػلػجية تتصػر  ،تعخيف ليا اآلن قج يبجو قجيسا بعج فتخة

ويجب ،  TPACK باستسخار وتؤثخ في عجة جػانب بالسحتػى التخبػي التكشػلػجي

االشالع عمى جسيع السدتحجثات التقشية واآلليات الججيجة التي تشاسب  على المعلم
 .السسارسات التعميسية

يشصػى  السحتػى السعخفى التخبػى الحى: ويقرج بيا (PK)لبيجاجػجية السعخفة ا -ٕ 
شخق التعميع والتعمع،  التجريدية وتذسلالعسميات والسسارسات مجسػعة  عمى

وتخصيط األغخاض واألىجاف ونػاتج التعمع، واستخاتيجيات وأساليب التعميع والتعمع، و 
نطخيات التعميع والتعمع مثل ، و أساليب تفكيخ الصالبالجروس، وخرائز الصالب، و 

وأساليب وأدوات التقػيع السعتسجة عمى اآلداء،  الحكاءات الستعجدة، وأساليب التعمع
فى  وأساليب إدارة التعمع، والبيئة التعميسية التى يجب أن تتػفخ لكى يحجث التعمع

اتيجيات االستخ  وما. وكيف يتعمع الصالب وكيف يخصط السعمع درسو، العرخ الخقسى
 تسكشوسعخفة تخبػية كافية معمع العمػم لإن امتالك  .لتي اتبعيا، وكيف يكيع شالبوا
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يدتخجم السعمع الحي يتستع بسعخفة تخبػية قػية  العمػم بفاعمية،تجريذ مغ 
استخاتيجيات تعميسية فعالة، ويزع خصًصا مرسسة جيًجا لمجروس ويصبق تقشيات 

  إدارة الرف بشجاح، ويصػر فيًسا حػل تعمع الصالب.
السعخفة.  إنتاجىػ السعجل الحي يتع مغ خاللو عرخ الخقسى لمقمق في ال إن ما يثيخ    

 الصالباستشاًدا إلى اإلفتخاض بأن السعخفى بتجريذ السحتػى  سعمسػن القػم ياليػم 
س السيارات. يستمكػن بع الفرليعخفػن كيف يتعمسػن أو عمى األقل ىع يأتػن إلى 

، فى حيغ أنو يجب يسية الالزمة لتعمع ىحا السحتػى األدوات السفال ولحا ال يتع تجريذ
ػم، وفيع أنػاع السفاليع الالزمة لجعع األدوات العقمية الالزمة لبشاء السفي تجريذ

التى يتع فى ضػئيا جسيع اختيارات مختمف أشكال التفكيخ إلى جانب الشطخة الفمدفية 
يتصمب و . يع وعالج جػانب القرػر لجى الصالبعسميات تعميع وتعمع وتقي مغ السعمع

سيارات ل ، إلى جانب اكتدابوتعمعيكيف  الستعمع معخفة الخقسى العرخالشجاح في 
 التفكيخ الشقجي وميارات التػاصل. 

اإللسام بالييكل البشائى أو : ويقرج بيا (CK)السعخفة بالتخرز األكاديسى  -ٖ 
ببشية العمع مغ حقائق ومفاليع وتعسيسات وقػانيغ ونطخيات وبالعالقة بيشيا وبيغ 

 السجاالت الجراسية األخخى.
، TK ،PK) يسكشو بديػلة إدارة ىحه السعارف السعمع الستسكغ مغ إشار تيباكو 
(CK  كسا ىػ واضح تختمف فى مزسػنيا عمى السعارف الثالث تػليج معارف أخخى و ،

 ىشاك أربع أنػاع أخخى مغ السعارف كسا يمى: (ٕفى شكل )
ٔ- TCK السعخفة التكشػلػجية لمسحتػى األكاديسى، بجانب امتالك السعمع لمسعخفة :

 السدتحجثةالتكشػلػجيات بيحتاج إلى السعخفة فيػ ، ليا ستعسقالعمسية والفيع ال
الصالب عمى تعمع  ه فى تعميع العمػم وتداعجميا لكى تداعجالتى يسكغ استخجا

 .سختبصة بالسحتػى السعمػمات اللبحث عغ مرادر عغ شخيق ا العمػممحتػى 
ٕ- PCK: وتتزسغ السعخفة بسحتػى السعخفة البيجاجػجية لمسحتػى األكاديسى ،

 محتػى العمػم فى تخصيط التى تداعجه التخبػيةالتخرز األكاديسى والسعخفة 
وتكييفو وفقا الحتياجات الصالب والسعخفة السدبقة لجييع، بسعشى تحػيل السحتػى 

وأصػل وتخبط ىحه السعخفة بيغ السحتػى  ،بصخيقة معيشة تدسح لمصالب بتعمسو
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. البج وأن يكػن السعمع عمى معخفة تامة بالسحتػى الجراسى لتحجيج ما التجريذ
يشاسبو مغ استخاتيجيات وشخق وأساليب تعميع بل وما يشاسبو مغ أدوات تقػيع، 
ليذ ىحا فقط بل يجب تحجيج بيئة التعمع التى تشاسب وتيدخ عمى الصالب تعمع ىحا 

ىحه البيئة. لحلظ يجب أن يكػن السحتػى، إلى جانب كيفية إدارة عسمية التعمع فى 
السعمع عمى دراية كاممة بالسعخفة بالسحتػى والسعخفة التخبػية التى تشاسب وتالئع 

 ىحا السحتػى، فيشاك محتػى معيغ تشاسبو شخق بعيشيا.
ٖ- TPK:  السعخفة البيجاجػجية التكشػلػجية، ويقرج بيا تػضيف السعمع لألدوات

ستخاتيجيات وشخق وأساليب التجريذ السختمفة التكشػلػجية التى تتشاسب مع وا
، بسعشى ىل يكفى أن يكػن ىشاك كسبيػتخ واحج العمػمالسدتخجمة فى تجريذ 

، أم البج مغ وجػد أكثخ مغ كسبيػتخ لتقديع الصالب إلى ؟بالفرللجسيع الصالب 
، ىل مغ الزخورى ؟، أم البج وأن يكػن ىشاك كسبيػتخ لكل شالب؟مجسػعات

. وأيزا تػضيف التكشػلػجيا بذكل مشاسب في تقييع أداء الصالب ؟نتخنتاستخجام اال 
ىحا إلى جانب فيع السعمع لمكيفية التي ُيسكغ أن يتغيخ بيا التعميع  ع،التعم ونػاتج

والتعمع عشج استخجام تكشػلػجيات ُمعيشة بُصخق ُمعيشة. ويذسل ذلظ معخفة الجػانب 
التخبػية والقيػد السفخوضة عمى األدوات التكشػلػجية بحيث ُترسع وفقًا 

أن يصػر مياراتو لكي يتسكغ  ويجب على المعلم .لالستخاتيجيات التخبػية السالئسة
إن التكامل  .العمػم أىجاف تجريذلتحقيق  ستخجام كل التكشػلػجيات الُستاحةمغ ا

يسكغ السعمع مغ ابتكار شخق تجريذ ججيجة، فسثال بجال مغ بيغ التكشػلػجيا والتخبية 
أمكغ عغ شخيق مدتشجات جػجل إجخاء تعمع تعاونى  ،التعمع التعاونى داخل الفرل

ج، وعغ شخيق الكسبيػتخ تسكغ السعمع مغ استخجام التعمع السجمج، وعغ عغ بع
شخيق اإلنتخنت أمكغ استخجام السقخرات اإللكتخونية الجساعية مفتػحة السرجر 

(MOOCs). 
ٗ- TPCK  السعخفة البيجاجػجية التكشػلػجية لمسحتػى األكاديسى، وتذيخ إلى تجريذ

لجعل عسمية تعميع  ةالتكشػلػجي والػسائلباستخجام األساليب البيجاجػجية  العمػم
أثشاء الفيع سيمة  السجخدةفعالة وسيمة. إنيا محاولة لجعل السفاليع  العمػم تعمعو 

السعخفة الدابقة السػجػدة  فى ضػءوتجعيع الصالب لبشاء معمػماتيع العمػم، تعمع 
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ليا شػلػجية لجييع. الحع أن السعخفة بالسحتػى والسعخفة البيجاجػجية والسعخفة التك
 تأثيخ كبيخ عمى قخارات واختيارات السعمع وشالبو.

إن معخفة السحتػى التخبػي التكشػلػجي يشبع مغ فيع التفاعالت بيغ السحتػى 
يؤدي  (TPACK) . معخفة التكشػلػجيا والتخبية والسحتػى السعخفياالتكشػلػجيوالتخبية، 

تعميع إلى تتخابط فيو كل ىحه السكػنات وتشجمج لتؤدي  تعميع حكيقيإلى بجون شظ 
لمعمػم ىػ أساس التعميع الفعال والتفاعل  الجمجيتػافق مع متصمبات العرخ، ىحا 

. هكل مكػن مغ ىحه السكػنات عمى ِحجيختمف عغ تصبيق ، وىػ التكشػلػجياب والسختبط
ة بالتكشػلػجيا وعمػم جمج السعخفلحا عشج تجريذ العمػم يجب عمى معمع العمػم لكى ي

 (TPACK).  إلى إشار أو نسػذج البج وأن يخجعالتخبية والسحتػى، 
أنو مغ أجل التكامل ( إلى (ٕٛٓٓ ,Koehler, & Mishraأشار كػىمخ وميذخا و     

الفعال لمتكشػلػجيا، يجب أن تػجج جسيع عشاصخ السعخفة الثالثة )السحتػى، عمع 
  (ٕٛٓٓ  ,Niess)ومع ذلظ يخى نيذ  تػازن ديشاميكي،والتكشػلػجيا( في التخبية، 

إنيا شخيقة تفكيخ  ،ىي شخيقة لمتفكيخ أكثخ مغ كػنيا قاعجة معخفيةتيباك  أن
استخاتيجي أثشاء السذاركة في التخصيط والتشطيع والشقج والتجخيج، لسحتػى محجد 

الجراسي السحجدة، في نفذ الػقت الحي  الفرلواحتياجات الصالب السحجدة، ومػاقف 
 يتع فيو التفكيخ في عجيج مغ تقشيات القخن الحادي والعذخيغ لجعع تعمع الصالب.

أربع قػاعج معخفية  ىشاك أنفيذيخ إلى ( ٕٛٓٓ ,McCroryماكخوري )أما     
حيث  ،ي السحتػى الصالب، التكشػلػجيا، والتخبيةىضخورية لتصػيخ معمسي العمػم 

  :معمسػ العمػم إلى يحتاج
سفاليع الستعسق لفيع الامتالك السعخفة الكافية بالعمػم لسداعجة الصالب عمى  -ٔ

العمػم إلى معخفة كافية  معمسػلتجريذ العمػم بفعالية يحتاج ، العمػم السختمفة
تعمع  لتعديدبالعمػم. وبالتالي، يجب عمى معمسي العمػم تحجيث معخفتيع بالعمػم 

  شالبيع. 
مغ أجل تمبية  تعمع الصالبكيفية معخفة وفيع عسيقيغ لييع أن يكػن لج -ٕ

تصػيخ استخاتيجيات تيدخ ليع سعخفة السعمسيغ بالصالب ف، ليعاالحتياجات الخاصة 
 الفيع الخصأ لبعس السفاليع العمسية السػجػدة سابقا لجى الصالب.لسعالجة 
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لفعال لسفيػم عمسي معيغ بالتجريذ ا ليعامتالك معخفة تخبػية كافية يدسح  -ٖ 
لسجسػعة معيشة مغ الصالب. يدتخجم السعمع الحي يتستع بسعخفة تخبػية قػية 

ويزع خصًصا مرسسة جيًجا لمجروس، ويصبق تقشيات  ،استخاتيجيات تعميسية فعالة
معطع فقج وجج أن  .تعمع الصالب كيفية إدارة الرف بشجاح، ويصػر فيًسا حػل

مغ أجل وضع لحلظ  ،نػن مغ وضع خصط الجروس الفعالةمعمسي العمػم األوائل يعا
خصط الجروس التي تمبي جسيع احتياجات الصالب، يحتاج السعمسػن إلى فيع عسيق 

تعمع الصالب واالستخاتيجيات التي تداعج الصالب عمى بشاء السعخفة وتحديغ لكيفية 
 .لجييع السيارات والقجرات

في تعميسيع في الفرػل الحجيثة جمج التقشيات ل ة الستصػرةالسعخفة التكشػلػجي -ٗ
 ،تصػيخ السعخفة والسيارات الالزمة لجمج التكشػلػجيا لتجريذ العمػم، أى الجراسية

إنذاء خصط الجروس فى  ياىشاك حاجة إلى فيع عسيق لمتكشػلػجيا الستخجام
 الفرلفعال في المتعميع لاالستقراء، السجعػمة مغ التكشػلػجيا القائسة عمى 

 .اتالقخار  وإتخاذ، وحل السذكالت، والتػاصل
( وججا أن مغ أكبخ التحجيات ٕٗٓٓ ,Roehrig, & Luftوفى دراسة لخورج ولفت )

إدارة الفرػل الجراسية  التى تػاجو السعمسيغ عشج دمج التكشػلػجيا في التجريذ ىى
وتشطيسيا، فقج ذكخت إحجى السعمسات أنيا واجيت صعػبة في إدارة الفرل الجراسي 
عشجما واجيت مذاكل مع جياز الكسبيػتخ الخاص بيا، نطًخا لعجم قجرتيا عمى 
استكذاف السذكمة الستعمقة بالكسبيػتخ وإصالحيا، فقج أصيبت بالحعخ ولع تدتصع 

، التكشػلػجيا معخفة، ومغ ىشا جاءت ضخورة التى حجثت الفرلالتغمب عمى الفػضى 
 مداعجة السعمسيغ عمى دمج أدوات التكشػلػجيا في فرػليع الجراسية. بيجف 

أن يذتخك الصالب في تعمع تصمب يفى العرخ الخقسى  التعميعيتزح مسا سبق أن     
لمسفاليع ولكغ كتفيع شامل  العمػم ال كحفع لمحقائق السختبصة بذكل فزفاض

ومثيخة لالىتسام لجسيع الصالب مغ  التعمعلجعل العمػم سيمة ، الستكاممة والستخابصة
 فى أنذصةإشخاك الصالب و  ،خالل ربط التعمع عبخ سشػات متعجدة وعبخ التخررات

التجريذ القائع عمى . إن لألفكار األساسيةيع لتعسيق فيس الستذابكةتصبيق السفاليع 
، نحغ نحتاج التفكيخ بسفخدىع وحل السذكالت والتػاصل والتعاون  يسّكشيع مغ الستعمسيغ
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ال تذسل أحجث األبحاث والشتائج العمسية فقط، بل ، إحجاث ثػرة في تعميع العمػمإلى 
 تذسل أيًزا أحجث األبحاث حػل كيفية تعمع الصالب.

مسارساتيع نحػ كيفية تعمع الصالب بذكل أفزل في بيئة السعمسػن  يجب أن يػجو    
التفكيخ و  االستفدار واالكتذافالتداؤل و عسمية وتعاونية ومتكاممة متأصمة في 

استخجام يجب أن يتقغ الصالب اآلن  واالستجالل، بجاًل مغ الحفع عغ ضيخ قمب.
ن يصمب مشا ػػاششكسفشحغ  ،التفكيخ الشقجي والسيارات التحميميةميارات التكشػلػجيا و 

ومرادر بذكل متدايج اتخاذ قخارات مدتشيخة بذأن قزايا تتخاوح بيغ الخعاية الرحية 
التي تؤثخ عمى أنفدشا وعائالتشا ومجتسعاتشا. وتغيخات السشاخ الصاقة  التمػث ونقز

أمخ  السعمػماتالعمسية والقجرة عمى تصبيق  والسسارساتلمسفاليع  متعسقوجػد فيع 
  ضخوري.

 ٗي إطاز تٗباك لدى املعمىني:تقٗ

مغ والسعمسيغ السسارسيغ  السعمسيغ الصالبكل مغ  لجى TPACKتقييع إشار يتع     
ومالحطات السقابالت، انات التقييع الحاتي، استبتذسل خالل مجسػعة مغ األدوات 

، وما إلى ذلظ. وتقييع السشتجاتاألسئمة مفتػحة اإلجابة، و ، اآلداء داخل الفرػل
والتقييسات ، : مدح التقييع الحاتيىسا التسييد بيغ فئتيغ رئيديتيغ مغ األدواتيسكغ و 

فى لسيام محجدة وأداء السعمسيغ  السدتشجة إلى األداء مع التخكيد عمى تخصيط الجروس
 ،تيباكالحات لجى السعمسيغ وإدراكيع لـ وبالشدبة لمفئة األولى لتقييع، سيةالفرػل الجرا
، وزمالئياديشيذ  ا، شػرتي"The TPACK Survey" ىىأداة معخوفة استخجمت 

حيث يقػم الصالب السعمسػن والسعمسػن السسارسػن بالتعبيخ عغ ترػراتيع لمثقة في 
TPACK  عمى مكياسLikert  نقاط مع عشاصخ تعكذ جسيع السجاالت  ٘مغ

 وىى:  تيباك الدبعة في إشار
"يسكششي تكييف أسمػب التجريذ مع ، (TK"أتساشى مع التقشيات الججيجة السيسة" )    

، "يسكششي اختيار (CK، "لجي معخفة كافية عغ العمػم" )(PKمتعمسيغ مختمفيغ" )
،" أعخف عغ (PCKأساليب تجريذ فعالة لتػجيو تفكيخ الصالب والتعمع في العمػم ")

 يسكششي اختيار التقشيات التي"، (TCK) "التقشيات التي يسكششي استخجاميا لفيع العمػم
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يسكششي تجريذ الجروس التي تجسع بذكل "( وTPK) "تعدز تعمع الصالب لمجرس
الباحثيغ  معطعاعتسج و  (.TPCK) "مشاسب بيغ العمػم والتقشيات وأساليب التجريذ

TPACK Survey" "  ونتائجفى ثقة ال أثبتتألن معطع الجراسات (Petra, et al, 
ٕٓٔ٘).  

ل تقييع تخصيط تعتسج عمى األداء مثتيباك الفئة الثانية مغ األدوات لتقييع و     
الجروس. وعادة ما يدتخجم ىحا الشػع مغ األدوات لسعمسي السػاد الحيغ يتعيغ عمييع 

بذكل عام يتع تقييع وثائق خصة الجرس الخاصة و إعجاد الجروس السعدزة بالتكشػلػجيا. 
تع الكياس بدؤال ما إذا كان السحتػى يثال فس،  TPACKو  TCKو  TPKبيع عمى 

مًعا ضسغ الخصة التعميسية تتػافق االستخاتيجيات التعميسية السقتخحة والتقشية السختارة و 
،  TPKذج تقييع: يسكغ تدجيل السعاييخ امعطع ىحه األدوات في شكل نس ؟ممةالذا

TCK  ،TPCK  ،وثائق نقاط بجانب  ٘ى إل ٖمغ  مجرج يتكػن  مكياس يرحبيا
  .خصة الجرس

ميام الترسيع )الجرس معدز بتقشية لترسيع : السيام التي يسكغ تقييسياأمثمة ومغ     
، والسشاقذات (TPACKمػضػع معيغ ونيج تخبػي محجد( وميام الفيع )شخح مفيػم 

في مجسػعة وناقر كيف ستطيخ التكامل التكشػلػجي في  TPACK)ناقر مفيػم 
الفرل الجراسي عغ شخيق مالحطة كيف وإلى أي  اترسيسكغ تقييع مساو الجرس(. 

مجى يجمج السعمع التكشػلػجيا في دروسو. يتع تقييع السيام والسسارسات الرفية مغ 
خالل تحجيج السكػنات الخئيدة وتحجيج السعاييخ وتدجيل ىحه السعاييخ عمى أساس 

السػضػعات التي يتع ئيدة السيسة السخاد الكيام بيا. عادة ما تتزسغ السكػنات الخ 
والتقشيات التي  ،أنذصة التعمع التي يتع استخجامياواالستخاتيجيات التعميسية و  تشاوليا

  .سغخار دراسة تخصيط الجر  عمى يدتخجميا السعمع
ما إذا كانت حػل يطل الدؤال لكغ و ، معا غالًبا ما يتع استخجام مجسػعة األدواتو     

التقييع الحاتي، والتقييسات القائسة عمى األداء كافية لكياس ميارات تكامل  إستبانات
؟ مغ الجراسات الستعمقة بالتكامل التكشػلػجي في أم ال التكشػلػجيا لجى السعمسيغ

التعميع، نحغ نعمع أن السعخفة والسيارات عامالن ميسان وأن مػقف السعمسيغ مغ 
وليحا ، ئيدا في نجاح تكامل التكشػلػجياب دوًرا ر التكشػلػجيا ومعتقجاتيع التخبػية تمع
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عشج التقييع يجب أال نكتفى بسعارف وميارات تيباك، وإنسا يجب قياس معتقجات 
 السعمسيغ وقجرتيع عمى التفكيخ االبجاعى لجمج التكشػلػجيا فى التجريذ.

 املقرتحات:

تكشػلػجيا العرخ  فى ضػء العخض الدابق الحطشا أن ىشاك تغيخات كثيخة فى    
فى  يجب أن تمقى صجاىا فخضت عمى التعميع والعمػم والسيغ سسة التغييخ، الخقسى

يجب عمى بخامج كميات التخبية لحا ، إلعجاد معمع العمػم فى العرخ الخقسى كميات التخبية
القادريغ عمى  معمسى العمػموضع ىحه التغيخات فى الحدبان عشج إعجاد وتأىيل 

، مغ ىحا السشصمق نقجم فيسا لتمبية متصمبات نطام التعميع الججيج بسرخع مسارسة التعمي
فى ضػء إشار تيباك  بخنامج إعجاد معمع العمػمتصػيخ يمى بعس السقتخحات الخاصة ب

 كسا يمى:
 أٔال: فمطفة الربٌاوج

يجب أن يبشى بخنامج إعجاد معمع العمػم بذعبة التعميع األساسى بكميات التخبية فى     
ء فمدفة التكامل التى تجور حػل فكخة وحجة السعخفة وتكامميا، وأن ىشاك عالقات ضػ 

وتخابصات بيغ مجاالت السعخفة وبعزيا البعس، ومغ مشصمق أنشا فى كمية التخبية ىجفشا 
واحج وىػ إعجاد السعمع السؤىل عمسيا وتكشػلػجيا ونفديا واجتساعيا وثقافيا وأخالقيا، 

تشسية أنػاع بيغ جسيع جػانب إعجاد السعمع، مغ خالل  لحلظ يجب تفعيل التكامل
إدارة  لتػسيع خبخات السعمع بعسمياتالسعخفة الثالثة وىى السعخفة بالسحتػى األكاديسى 

عمى إنتاج السعخفة وتبادليا ونذخىا ليذ عمى  ىحه السعخفة، بيجف مداعجة شالبو
بجول مختمفة، مسا يشسى الصالب السدتػى السحمى بل والعالسى، مغ خالل التػاصل مع 

العمسية والخقسية التى تتيح ليع  سياراتال واكدابيع، لجييع االتجاه اإليجابى نحػ العمػم
التعامل الدميع مع جسيع األدوات التكشػلػجية، واستغالل ىحه السيارات فى إتاحة 

  الفخصة لمتعمع لكل شالب حدب مدتػى ذكائو وأسمػب التعمع السفزل لجيو.
جمجيا في جسيع بتكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت وتػضيف والسعخفة التكشػلػجية     

أصػل التجريذ )تشػع الجارسيغ السسثمة فى  عمػم التخبيةالسعخفة بو  ،العمػم مجاالت
التقييع ، و التشطيع واإلدارة )بيئة التعمع والخوابط السجتسعية(، و والسشاىج الجراسية(
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التصػيخ السيشي لمسعمع )الشسػ الذخري ، و (والعالجوالتقػيع )التخصيط والتقييع 
والقزايا االجتساعية واألخالقية والقانػنية واإلندانية )االحتخام  والتصػيخ السيشي(
وبعس الكيع اإلندانية السيسة فى العرخ الحالى مثل قبػل ع(. ياالجتساعي لمتعم

  ى وتقبل الشقج والتعاون.اآلخخ، وقبػل اإلختالف فى الخأ
وٕاصفات خسٖج كمٗات الرتبٗة املطتّدفة وَ تطٕٖس بسٌاوج إعداد وعمي  :ثاٌٗا

 العمًٕ

بصخيقة العمػم لسداعجة الصالب عمى فيع العمػم محتػى مقخرات  متسكغ مغ -ٔ
  وضيفية.

بيغ و  والعالقات التكاممية بيغ مجاالت العمػم بفخوعيا السختمفةوحجة السعخفة يجرك  -ٕ
 والتكشػلػجيا. مغ السجاالت األخخى  غيخىا

 عسميات إدارة لتشسيةاألنذصة العمسية والتصبيكية  لجيو القجرة عمى ترسيع وتػضيف -ٖ
 .لجى شالبو السعخفة

عمع لمتعخف عمى أساليب الت، لتذخيز القجرات السختمفة لمصالب أدوات جيجة يستمظ -ٗ
 .السفزمة لجييع

تعميع في الفرػل الالسعخفة التكشػلػجية الستصػرة لجمج التقشيات الحجيثة في يستمظ  -٘
 ليرل الصالب إلى الفيع الستعسق لمسحتػى.، الجراسية

مػصػل إلى جسيع لتفخيج التعميع لالتكشػلػجيا  استخجامالقجرة عمى  يستمظ -ٙ
 .الستعمسيغ

معخفة يو لجالعمػم، و  لسقخربالتجريذ الفعال  لودسح تمعخفة تخبػية كافية  يستمظ -ٚ
 .يعكل مشعسيقيغ لكيفية تعمع الصالب مغ أجل تمبية االحتياجات الخاصة ل اوفيس

 القجرة عمى تبشي التغييخلجيو  .ال يخذى مغ التغييخ أو خػض التجارب الججيجة -ٛ
 ويتػاصل بيامع التغيخات الدخيعة في التكشػلػجيا والصخيقة التي يتعمع والتكيف 

 .يذارك أفكاره مع اآلخخيغمع اآلخخيغ، ويدتصيع العسل فى فخيق و  الصالب
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لجيو قجرة عمى إستذخاف السدتقبل فى ضػء السدتحجثات العمسية والتكشػلػجية  -ٜ
فى ضػء ما لجيو مغ تفكيخ  السدتقبلفى  يتشبأ بسا سيحجث أنيدتصيع الحالية، و 

 .والتخصيط لو ثاقب وبعج نطخ،
تحكع عسمو وتعاممو مع الصالب،  وأخالق ومبادئ إندانيةقيع ضسيخ و لجيو  -ٓٔ

   .الفرلالحيغ يجمدػن في  الصالبتعاشف وحداسية جيجة لجسيع ويتستع ب
محب لمتجخبة، وقادر عمى تشفّيح و  ياوإبجاع اناقج الجيو فكخ و تػاق لمسعخفة، مفكخ و  -ٔٔ

ويدسح بالتجفق الحخ يقّجر اإلبجاع و فيع السسارسات اإلبجاعية، مبتكخ ويو  ،ما تعمسو
القجرة لجيو و  .مشفتح عمى أي أفكار ججيجةمثكف لألفكار السختمفة مغ الصالب، و 
يتّصمع دوما عمى الججيج في مجال تخررو ، و عمى تصػيخ اإلبجاع لجى الصالب

 .ليكتذف األفكار السبتكخة
أن يترف  مغ السعمع ميارة مكتدبة إال أنيا تتصمبوىى  ،خارج الرشجوق  يفكخ -ٕٔ

واالنفتاح عمى األفكار الججيجة حػلو، وبقجرتو عمى  ، والثقة بالشفذبحب االستصالع
االبتكار وحل السذكالت التي تػاجيو، مغ خالل التفكيخ خارج الرشجوق يسكغ أن 

 يداىع في نجاح أعسالو.

  :: أضظ تطٕٖس الربٌاوجثالجا

 ،رسالة الذعب العمسية بكميات التخبية إعجاد السعمع السؤىل عمسيا تتزسغأن  -ٔ
 والقادر ،جسيع السدتحجثات التكشػلػجيةب والسمعوالستسكغ مغ أحجث السعمػمات العمسية 

    عمى تصبيق كل ما درسو أكاديسيا وتكشػلػجيا وتخبػيا بعج التخخج أو أثشاء الخجمة.
التكامل بيغ جػانب بخنامج إعجاد معمع العمػم أى الجانب األكاديسى، الجانب  -ٕ

 التخبػى أوالسيشى والجانب الثقافى حػل ىجف واحج وىػ إعجاد معمع العمػم الخقسى. 
التكامل بيغ فخوع العمػم السختمفة التى يجرسيا شالب كمية التخبية شعبة التعميع  -ٖ

تجخيب عمسى ، قػية متعجدة التخررات تقجيع مقخراتاألساسى خالل األربع سشػات ل
عمى األداء  السبشىالتقييع أو البحث، و  مجخل االستقراء، متخابط وعمى نصاق واسع

 .القائع عمى السعاييخ السيشية
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التكامل بيغ فخوع البيجاجػجيا أى بيغ السشاىج وشخق التجريذ، عمع الشفذ  -ٗ
 لظ بيجف:ذية والتخبية السقارنة، و التعميسى، الرحة الشفدية، أصػل التخب

أى في يحجث التعميع والتعمع فى العرخ الخقسى تييئة البيئة التعميسية السشاسبة،  -أ
لمصالب حخية الحخكة،  ، بيئة تتيحفى بيئة إفتخاضية عبخ االنتخنت مكانأى و  زمغ

مع  ـمسذكالت التي يصخحيا السعمع ويتػاصمػن بحخيةلألسئمة واعغ إجابات  والبحث
ويسكغ لمسعمع مخاقبة عسل الصالب عغ شخيق التػاصل معيع مغ خالل ، أقخانيع

 الذبكات االجتساعية واليػاتف الحكية.
 التعامل ُمتصمبات مع تتشاسب التجريذ في ججيجة واستخاتيجيات أساليب استخجام -ب
 مع جيج بذكل والتعامل الحاسػب استخجام عمى القجرة مغ اإللكتخونية، السقخرات مع

 الحاتي، التعمع إلى الستعمع ُتخشجو  ،اإلنتخنت مع الجيج التفاعل عمى والقجرة بخمجياتو،
 .السدؤولية وتحسل الشفذ عمى االعتساد عمى وتعػده

التكامل بيغ السعخفة العمسية األكاديسية والسعخفة التخبػية والسعخفة التكشػلػجية،  -٘
 وذلظ بيجف:

 والتى ،لمجسيع ةُستاحوال السرجر مفتػحة ةاإللكتخوني اتالُسقخر  وترسيع إعجاد -أ
 أى العسمى أو الشطخى  سػاء امحتػاى عخضوي اإلنتخنت عبخ السعمع الصالب يجرسيا
 .تفاعميةال سائطالػ  باستخجام آمشة بيئة في العسمية التجارب

 التػاصل مغ الصالب تسكغ بصخيقة التعميع في اإللكتخونية العمسية السقخرات تػضيف -ب
 اإللكتخوني. بالسقخر الخاصة التػاصل وسائل عبخ بحخية وزمالئو معمسو مع
 سائلو  وأ اإلنتخنت عمى أكاديسية مػاقع خالل مغ التعميع، في التكشػلػجيا تػضيف -ج

 ُمذاىجة مغ الستعمع يتسكغ وبحلظ وتدجيميا، الجروس ومذاىجة االجتساعي، التػاصل
 ات.لمسعمػم أعسق فيع عمى ىحا اعجهُيد مسا مخة، مغ أكثخ سو الجر 

 ومخدونو السعمع مدتػدع ُتسثل التيو  تعميسية إلكتخونية مػاقع وترسيع إعجاد -د
 إثخائيا خالل مغ الجراسي بالسقخر الخاصة واألنذصة التعميسية السرادر مغ الستشػع

 .دروسو فيع عمى الصالب ُتعيغ التي واألنذصة بالسعمػمات



 ..................................... تطوير برانمج إعداد معلم العلوم ىف العصر الرقمى وفقا إلطار تيباك

45 
 

تجريب الصالب عمى الكيام لالتكامل بيغ األكاديسييغ والتخبػييغ والتكشػلػجييغ  -ٙ
 والتى تتصمب: بسسارسة ميشة التجريذ بصخيقة متكاممة

التكشػلػجية  السدتحجثاتأىجاف التعمع السشاسبة وتحجيج  تحجيجمداعجة الصالب في  -أ
 مغ خالليا تمظ األىجاف.ػن التي يحقق السشاسبة

 الجعع وتقجيع الحجيثة لمتكشػلػجيا استخجاميع في الصالب ميارة مدتػى  معخفة -ب
 .باستسخار وُمتابعتيع ليع، الفشي

مغ مػاقع الُسدتيجفة،  العمسيةسعمػمات ال الحرػل عمىصالب إلى كيفية ال تػجيو -ج
 اإلنتخنت السػثػق فييا.

لجى كال مشيع،  التعاون مع أولياء أمػر الصالب لسعخفة أسمػب التعمع السفزل -د
وذلظ حتى يتسكغ مغ مخاشبة كل مشيع والتعامل معو فى ضػء ىحا األسمػب لجعع 

 الستعمع ومداعجتو فى اإلقبال عمى التعمع وتشسية الجافعية لمتعمع لجيو.
 تعاوني،جساعى مع مجسػعة السعمسيغ في السجرسة لتكػيغ فخيق عسل  التعاون  -ه

تسكشيع مغ السذاركة فى تقجيع  التىالتعميسية السبتكخة والػسائل سشاقذة الصخق ل
 السقخرات الستكاممة لمصالب.

  والسػضػعية. بالجقة تستاز إلكتخونية تقييع أدوات إعجاد -و
التكامل بيغ كمية التخبية ووزارة التخبية والتعميع ومجارس التعميع األساسى بيجف  -ٚ

 يمبى حاجة السيجان.تحقيق التكامل فى إعجاد معمع العمػم الحى 
 لمربٌاوج )املعسفة مبحتٕى العمًٕ(: : بالٍطبة لمجاٌب األكادميىزابعا

 وتشسيةترسيع سمدمة مغ السقخرات التأسيدية لتعميع العمػم بصخيقة متكاممة،  -ٔ
وعي الصالب بأىسية العمػم في السجتسع والصبيعة متعجدة التخررات أو البيشية 

  ائج. الشتو  العسمياتمغ خالل التخكيد عمى  ،لمعمػم
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 عمػملتذسل  بعس فخوع العمػم السختمفة التى يجرسيا شالب كمية التخبية استحجاث -ٕ
 ،وغيخىا الشانػ وتكشػلػجيا الحيػية والسعمػماتية الحيػية التكشػلػجيا مجاالت ،السدتقبل

 واستيجاف الفيع الستعسق ليا.
 بعس السذكالت تزسيغ السقخرات العمسية التى يجرسيا شالب كمية التخبية -ٖ
عمى رأسيا البيئة والتشسية والرحة و القزايا والتحجيات ذات األىسية السحمية والعالسية و 

تتصمب دراستيا رجػع الصالب إلى مجاالت العمع  خزخاء، والتىوالصاقة ال والدكان،
 السختمفة والخبط بيشيا مغ أجل التػصل إلى حمػل إبجاعية ليحه السذكالت.

ويقجميا تحقيق التكامل بيغ فخوع العمػم السختمفة التى يجرسيا شالب كمية التخبية  -ٗ
ى الخبط بيغ أعزاء ىيئة التجريذ الستخرريغ بكمية العمػم، وذلظ لتعػيج الصالب عم

 فخوع العمػم الستعجدة لتجريذ السشيج الججيج متعجد التخررات.
السدتحجثات التكشػلػجية فى تعميع فخوع العمػم السختمفة التى يجرسيا شالب  دمج -٘

أو إنتاجيا،  ياإلى عسمية استحجاث السعمػماتتخصى عسمية نقل بية، وذلظ لكمية التخ 
  . استشباط وتػليج السعخفةالتخكيد عمى قجرة الصالب عمى و 
لصالب كمية التخبية وإدراك العالقات  العمػم والخياضياتفخوع تحديغ مدتػى تعمع  -ٙ

 .تحديغ مؤشخات التعميع في تقاريخ التشافدية الجوليةل، بيشيع
 ومتصمبات سػق العسلاألكاديسى تفعيل العالقة الجيشاميكية بيغ مخخجات التعميع  -ٚ

 .الخقسى()معمع العمػم 
التػاصل السدتسخ بيغ أساتحة كمية العمػم السدؤوليغ عغ إعجاد ىحا البخامج وبيغ  -ٛ

السدؤوليغ عغ وضع مشاىج العمػم بفخوعيا السختمفة بػزارة التخبية والتعميع وذلظ 
لمتغمب عمى الفجػة السػجػدة بيغ ىحه البخامج  وبيغ الكفايات التى يشبغى أن تتػفخ في 

 التخبية لمكيام بتجريذ ىحه السشاىج.خخيجى كميات 
عسل لألساتحة القائسيغ عمى تجريذ البخنامج األكاديسى لصالب كميات  عقج ورش -ٜ

 التخبية مع السدؤوليغ عغ التعميع بػزارة التخبية والتعميع لتعخيفيع بػاقع ومتصمبات
 ىحا الشطام. بستصمباتفي مرخ. وتػعية العامميغ بكمية التخبية الججيج  ىالتعميس الشطام
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 شعبة التعميع األساسى تخرز العمػمإضافة مقخر العمػم الستكاممة لمصالب فى  -ٓٔ
 الفيدياء. بكمية التخبية عمى غخار قدع

 :)املعسفة بأصٕه التدزٖظ( مربٌاوجلبالٍطبة لمجاٌب الرتبٕى أٔ املٍّى : خاوطا
 :تجريب شالب كمية التخبية عمى

خاصة فى التعميع االبتجائى،  شكل وحجات متجاخمة التخررات السػاد فى تجريذ -ٔ
فمغ تكػن ىشاك مػاد دراسية مشفرمة، وإنسا ىشاك وحجات مغ أنذصة متجاخمة 

وبعزيا قائسة عمى  ، بلالتخررات ولغ يطيخ بيا الفخوق بيغ السػاد الجراسية
 .السيارات

التكشػلػجيا والقائسة عمى االستقراء، في ب السعدزةخصط الجروس  إعجادكيفية  -ٕ
يقجمػن  لكى ،األساتحة عبخ مػقع الػيبمقخر التجريذ السرغخ، ومذاركتيا مع 

وبحلظ يحتػي مػقع الػيب عمى عجيج  إذا لدم األمخخصط ىحه الاقتخاحاتيع لتحديغ 
 مغ خصط الجروس التي يسكغ لمصالب السعمسيغ استخجاميا في الفرػل الجراسية. 

عتسج عمى تقجيع السحتػى التعميسي التى تو  التعمع فى العرخ الخقسى نساذج استخجام -ٖ
 ،تخونياالنتخنت والبخيج االلكو  الكسبيػتخ تقشيات الحجيثة مثلاللمستعمع باستخجام 

بذكل يتيح لمصالب التفاعل الشذط مع السحتػى والدمالء والسعمع بذكل متدامغ أو 
 السعكػس التعمعج، و التعمع السجم ومشيا: ،غيخ متدامغ في أي وقت وأي مكان

 السداقات الزخسة السفتػحة عمى االنتخنتالتعمع اإلفتخاضى باستخجام و 
(Massive Open Online Courses: MOOCs)   تػفخ كل عشاصخ والتى

, ممفات صػتية, تغحية لمسػضػعاتالسداق العمسي مغ خالل فيجيػىات مرػرة 
لمجسيع  النتخنتعبخ ا متاحةوىى اختبارات وامتحانات تعصي لتقييع الصالب, ، راجعة

التعمع السعكػس  ختمف عغجعميا توىحا ما  ،فيياوأي شخز يسكشو التدجيل 
ب ببد يع عالقة بالسداق،لسغ ممغ الصالب  محجودعبخ اإلنتخنت لعجد  الستػفخ
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تحتاج سػى اترال  ال فيي فعميا ،سيػلة الػصػل لمسادة العمسية بالشدبة لمستعمع
  Coursers.خىامغ أشيو تػب، باالنتخنت والب

تأثيخ كبيخ مغ ليا  الستعمسيغ، لساأساليب التعمع السفزمة لجى كيفية الكذف عغ  -ٗ
ضػء معخفة السعمع ألساليب التعمع السفزمة لجى فى و عمى سمػكيع وتعمسيع، 

وتخصيط ع السشاسبة ليحه األساليب، يختار استخاتيجيات التعميسكشو أن  ،شالبو
وتشفيح الجروس باستخجام اآليباد والالبتػب وتدجيل شخح الجروس مغ خالل فخق 

ام عسل تعاونية مغ السعمسيغ وتحسيميا عمى مػقع عمى شبكة االنتخنت، واالستخج
وتحجيث معمػماتو حػل  (السشاسب لػسائط التػاصل االجتساعى )الفيدبػك وتػيتخ

 إلدارة الفرػل السجرسية. السشاسبةاألساليب 
استخجام أساليب التفكيخ التأممى الحاتى والبحث والقخاءة والعسل فى فخق تعاونية  -٘

إحجاث تخابصات عغ شخيق  ،دائوأفكار والسشاقذات السشتجة لتصػيخ وتبادل األ
عمى  مسا يداعجه ،جػىخية بيغ السعمػمات الججيجة ومحتػى بشيتو السعخفيو

التػصل إلى حمػل لمسذكالت التى  فى استيعاب السعمػمات الججيجة وتػضيفيا
 يػاجييا.

 عيتفخيج التعماستخجام استخاتيجيات التجريذ التى تشاسب العرخ الخقسى مغ حيث،  -ٙ
 السفزلباستخجام أسمػبيع  ذاتي بذكلحتى يتسكغ جسيع الصالب مغ التعمع 

الصالب يتعمسػن بذكل ، ففى استيعاب العمػم يعاتتيع أو استعجادابسدتػى قجر و 
ومغ استخاتيجيات تفخيج أفزل عشجما يتع تعميسيع بأسمػبيع وقجراتيع الفخيجة. 

، الحقائب التعميسية، التعميع بسداعجة الحاسػب، السػديػالت ،التعميع: التعمع لإلتقان
ججول كيمخ )تكشػلػجيا إدارة التعمع(، خخائط السفاليع اإللكتخونية، خصة عقػد التعمع، 

KWL . 
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ختيار والتى يسكغ لمستعمع اإلإعجاد بعس السيام أو األنذصة التعميسية اإللكتخونية  -ٚ
الصالب يسكشيع الػصػل إلى أي معمػمات مشيا وفقا لسيػلو وإلحتياجاتو، نطخا ألن 

 ،بسعخفة أو محتػى يشاسب الجسيع لتدويجىع، فميذ ىشاك حاجة مغ شبكة اإلنتخنت
لجى الصالب شخريات وأىجاف واحتياجات مختمفة، وتقجيع تعميع شخري ليذ 

 فيو.  امسكًشا فحدب بل مخغػب
مغ خالل  لعسل بالتجريذكيفية الخبط والتكامل بيغ فخوع العمع السختمفة أثشاء ا -ٛ

مجخل الترسيع التعميسى، مجخل التعمع القائع ومشيا:خل التكامل امجأحج استخجام 
، مجخل الشػاتج التكشػلػجية، مجخل العمع والتكشػلػجيا والسجتسع، عمى السذخوع

 مجخل العمع التصبيقى، مجخل حل السذكالت، مجخل السفاليع والتعسيسات والشطخيات.

 : بالٍطبة لمرتبٗة العىمٗة أٔ التدزٖب الطالبىضادضا

أن يذتخك فى اإلشخاف عمى شالب التخبية العسمية فخيق مكػن مغ مذخف أكاديسى  -ٔ
ومذخف تخبػى ومذخف تكشػلػجى وذلظ لتجريب الصالب عمى تػضيف السدتحجثات 
 التكشػلػجية ودمجيا مع محتػى العمػم وأصػل التجريذ بيجف خمق بيئة تعميسية

تكشػلػجية تشاسب كل متعمع عمى حجه مغ أجل الػصػل إلى ما يدسى بالتعمع ذى 
 السعشى.

استخجام أدوات تقييع إشار تيباك فى تصػيخ األدوات السدتخجمة فى تقييع شالب  -ٕ
 كمية التخبية أثشاء فتخة التخبية العسمية.

كمية العمػم فى أن تقػم كمية التخبية بتكميف الصالب بسذخوع تخخج عمى غخار  -ٖ
صػرة ترسيع إحجى وحجات العمػم بسخحمة التعميع األساسى برػرة متكاممة يتزح 
فييا فيع الصالب السعمع لسفيػم التكامل بيغ مجاالت العمع السختمفة لتحقيق وحجة 
السعخفة، وأيزا التكامل بيغ محتػى مػضػعات الػحجة وأصػل التجريذ 

ػل التعميع لكل متعمع حدب مدتػى ذكائو بيجف وص، والسدتحجثات التكشػلػجية
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يذخف عميو جسيع أعزاء ىيئة ، و وقجراتو العقمية وأسمػب التعمع السفزل لجيو
   التجريذ أكاديسييغ وتػبػييغ وتكشػلػجيػن.

 )املعسفة التكٍٕلٕجٗة(: مربٌاوجل : بالٍطبة لمجاٌب التكٍٕلٕجىضابعا

فى تجريذ العمػم، لكى  التقشيات الججيجة تجريب شالب كمية التخبية عمى استخجام -ٔ
 .يكػن لجييع فخصة إلختيار السشاسب مشيا تبعا لصبيعة السػقف التعميسى

التكشػلػجيا أصبحت قػة أساسية في تذكيل كثيخ مغ مسارساتشا مغ مشصمق أن  -ٕ
 ميارات العرخ الخقسى لتجريذعمى شالب كمية التخبية تجريب لحا يجب  التعميسية،

 :السيارة فى ومشيا العمػم
 .تدجيل وتحخيخ مقاشع الرػت -أ

 .تفاعمي وجحابإنذاء محتػى فيجيػ تػضيحي  -ب
 .، واكتذاف محتػى ججيجالتػاصل فىاستخجم مػاقع الذبكات االجتساعية  -ج
 .استخجم السجونات والسػاقع إلنذاء مداحات تذاركية لمصالب -د

 .إنذاء عخوض تقجيسية جحابة -ه
 .الخقسيةوالسدتػدعات السمفات  إنذاء -و
 .إلكتخونيةإنذاء اختبارات  -ز

  :ٔوٍّا عمى أدٔات تعمٗي العمًٕ فى العصس السقىى كمٗة الرتبٗةطالب تدزٖب  -3

:Edmodo - في شبكة اجتساعية.  ، ويتع دمجياة تعميسية تخبط السعمسيغ والصالبأدا
وإدارة وتػفيخ السػاد  ،اء مجسػعات تعاونية عبخ اإلنتخنتإنذ يسكغ لمسعمسيغ

 .ل مع أولياء األمػر، والتػاصالتعميسية، وقياس أداء الصالب
 :Thinglink -تعميسية تحفد فزػل الصالب مغ خالل  أنذصةلمسعمسيغ إنذاء  يتيح

السػسيقى واألصػات ب مرحػبةصػر تفاعمية  السحتػى التفاعمي، باستخجام
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مثل  ويب أخخى أو عمى شبكات اجتساعية يسكغ مذاركتيا عمى مػاقعو  ،والشرػص
  فيدبػك وتػيتخ.

:CK-ٕٔ -  ع تتيح إنذاء وتػزي ،مػقع ويب يحتػي عمى واجية مفتػحة السرجر
وتحتػي عمى مقاشع الفيجيػ والتدجيالت الرػتية  السػاد التعميسية عبخ اإلنتخنت

 التفاعمية.  والتصبيقات
:Socrative -  نطام يتيح لمسعمسيغ إنذاء تساريغ أو ألعاب تعميسية يسكغ لمصالب

حميا باستخجام األجيدة السحسػلة سػاء اليػاتف الحكية أو أجيدة الكسبيػتخ 
 السحسػلة أو األجيدة المػحية. 

:Participate -  التعميسية.  والسقخراتلمسعمسيغ والصالب تبادل السخاجع  تتيح مشرة
تشطيع السعمسيغ مغ  وتسكغالسقخر، خ سجل رقسي لسا حققو الصالب خالل يػفوت

التى محفطة يتع تخديغ كل األعسال مدتػدع أو وإنذاء  ،فرل افتخاضي مع شالبيع
 .فييا أنجدىا الصالب

-  :Teachertubeالجروس التعميسية السجانيةالفيجيػىات و  يػجج عمييا بعس. 
وىشا ، كأدوات قيسة تجعع السعخفةالحكية أجيدتيع  استخجامتذجيع الصالب عمى  -ٗ

 فىاألولى  فى الدشػات تحكخ إحجى معمسات العمػم مػقفا حجث معيا عشجما كانت
ن أشخح كل عشجما كشت ال أسسح لميػاتف السحسػلة في الفرل وأحاول أ :التجريذ

لقج  -اليػموىػ شيء ال أفكخ فيو  -كل سؤال بشفدي  أجيب عغ كمسة ججيجة أو
عشجما يتعمق األمخ  ،لجييع احتياجات مختمفةو ن فػمختمتعمست أن الصالب 

ىشاك حاجة إلضاعة  ، لحلظ ليدتالسرصمحات أو األسئمة الججيجةبالسداعجة في 
، فإن ذلظ واحج أو اثشان فقط. بجاًل مغربسا يدتفيج مشو شالب  الػقت وشخح شيئا

اإلجابات التي يحتاجػن  مدتقميغ ومعخفة كيفية العثػر عغ تجريذ الصالب ليكػنػا
مصالب ل سسحتلقج رأيت تغييخات إيجابية مشح أن  ا يجعل الفرل بيئة مختمفة،إليي

https://www.teachertube.com/
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أسئمة الصالب  غتكػن إجابتى ع وحالياومفيجة. كأدوات مداعجة باستخجام أجيدتيع 
مغ فخق في ردود يا لو و  "،وأخبخنا جسيًعا Googleاستخجم بالقػل: "ال أعخف، 

 أفعاليع ونتائجيع.
لجى شالب اليػم أحجث وأكبخ كمية التخبية عمى إنتاج محتػى رقسى، شالب تجريب  -٘

األدوات التى يدتخجمػنيا فى التػاصل مع العائمة واألصجقاء عبخ الجردشة أو 
مغ أن الصالب ُيشطخ إلييع اآلن عمى  الخسائل الشرية أو السكالسات. وعمى الخغع

أنيع مػاششػن رقسيػن، إال أن كثيخا مشيع بعيجون عغ إنتاج أي محتػى رقسي. إنيع 
يستمكػن أجيدة ليا إمكانات إلنتاج السجونات والخسػم البيانية والكتب ومقاشع 

مجونات، نتاج إل  لجييعالفيجيػ اإلرشادية والبخامج التعميسية، لحا يجب إتاحة الفخص 
 ومذاركتيا مع زمالئيع. بسػضػعات العمػم تختبطقرز رقسية و أفالم و 

نطًخا ألن أقالم الخصاص (، (HTMLلغات البخمجة  تجريب شالب كمية التخبية عمى -ٙ
سعمع اليػم قادًرا ال، فيجب أن يكػن التجويغ فى القخن العذخيغأدوات  ىى كانت

 القمع اليػم. تسثل  والتىعمى العسل باستخجام أجيدة كسبيػتخ 
الخاص  الخقسيةدوات األ مدتػدعلتػسيع  تجريب شالب كمية التخبية عمى االبتكار -ٚ

، مثل التجريذ باستخجام الػسائط جخبيا مغ قبلجخبة شخق ججيجة لع يوت بالسعمع
 االجتساعية أو بسػارد الػيب.

، عغ شخيق تكشػلػجياال باستخجام التجريذكيفية تجريب شالب كمية التخبية عمى  -ٛ
ترفح اإلنتخنت ل وتجفعيع بالسػضػعاتتدويج الصالب بأسئمة تػجييية تتعمق 

 يا.تقييسو  ػماتلمػصػل إلى السعم
فى شالب شعبة التعميع األساسى لسداعجة مع شخكة مايكخوسػفت  التػاصل -ٜ

الذخكة مغ أدوات تعميسية لتسكيشيع  ميارات متقجمة في استخجام ما تتيحواكتداب 
 مغ ميارات دمج األدوات التكشػلػجية فى التعميع داخل وخارج الفرػل الجراسية.
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 : بالٍطبة لمجاٌب الجقافى وَ الربٌاوج:ثاوٍا

 :السعمع بثقافة عامة تتيح لوالصالب ييتع ىحا الجانب بتدويج يجب أن 
بيجف دراسة العالقات السػجػدة بيشيا التعخف عمى عمػم أخخى غيخ تخررو  -ٔ

 وتحقيق وحجة السعخفة وتكامميا.
مػاجية السػاقف العسمية السختمفة الحياتية وذلظ لسداعجتو عمى الخبخات  دابتإك -ٕ

 ،السرخى  السجتسعالتعخف عمى مذكالت  -ٖ .التي تجعػ السعمع إلبجاء الخأي فييا
التى تتصمب تزافخ و  والكيخباء وغيخىا،، نقز الصاقة االجتساعية ،الرحية ،البيئية

  العمػم السختمفة لمتػصل إلى حميا.
القزايا والتحجيات ذات األىسية السحمية والعالسية عمى رأسيا السػاششة مشاقذة  -ٗ

وحقػق اإلندان والدالم خخ والعػلسة والتسييد، ونبح العشف والتعاير مع اآل
 .تػاجو السجتسع وكافة القزايا السعاصخة التى العالسي

 التصػر السعمػماتى والتصػر التكشػلػجى والػعى بكل مدتحجثات العرخ الخقسى. -٘
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