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1 

 عتممجية التعلم في كلوال تعليمال

 مبك رحبام 1.1

 .ةيكيمرألة ايلخارجارة افي وز معتمجال ةيكل يرمد جمبرنا نم،معتمجال ةيفي كل لمعتاليم وتعلال وحدة في بكم حبامر

فدااأله 1.2

 :ليي ما الوحدة ي هذهم فتعلت سوف 

 عمتمجال ةيفي كل لمعتاليم وتعلال تتحديا 

 شطنال يسدرتاللم وعتال ةينقت 

 عمتمجال ةيفي كل يسرالتد ةئيعضاء هم أزاتالة وبروخ

 .دأبن بنا هيا 

 تاحديالت 1.3

 .تتحدياال نم داعد معتمجال تكليا في لمعتالو عليمتلل ةبطراتمال تملياعال هتواج

 يتم ما عادة يا. وهيالة حمخدتمسال دارموال نم لأق درمواب ديمزال لعفتنأ عمتجملا تايلك نم عقوُتي هنأ لاقي ام اريثكو
 نظريما، عندرىألخي اكيمرألي االعال عليمتالتعاافي قط تؤسسامالليموت توىمس نم أدنى توياتمس لىعهاليموت
 ةعمومج معتجمال تكليا فرتو نقع أتومال نم لك،ذ معو تمدة؛عمةعل ساكةمي، وقبالصة كل طى أساس حعل هايف

 ةشطنأل دارموال نمديمز ة تخصيصمساءلال مرة لزيادةتمسال تداءانال بتطلت ه،فسنتالوق فيت. وماخدال نمةعواس
 .ةيدراسال لالفصو ةممارس نع ةصلفنم

 ضعالو-تفيالخلف امختل نمبطال ةيلكلق باتحيل بير.كلكبش توتفامةيلمثاال معتمجال ةيب كلطال ددعنإ
 نا، دونيلدةيدراساللالفصو في عامنضرويح وهم- يميادكألد اداعإلر، وامعالق، وعرالدي، وصاتواالق عيماتالجا
ةيهم خبرة عمليلد نيلذن أولئك االختالفات. إذه اوة هد فجسل لبالس دوايج نم أهيعل نيعتي نمومعل بلهمقتسييز، ويمت

 .ديتحال ذاه همثلينن أكميما نكودري يسدرتال في 

 ءتوااس احى أسعل هاسفن يفرعتها، وئتوال احمن خال تتحدياال هذهبمعتمجالتكليا هتواج نغرب أتمسالنم يسول
 بطالال ديتزوي لعالسق، ونطاال ةعبواس هافئوظا صفتتكلياال رىننإلطالق أى اعل برغتمسال نم يسميع. ولالج

) Genesee جنسي في معتمجال ةيلي، من كللتايو افيدال نتمع. إمج ةيفي كل ميتعلال مع تأتي التي برةالخ لمكاب

)Community College GCCفي تكررمال زيكترال صاالحظ خصو تجاه.الا اد لهذيفم مؤشر يورك، هويون في 
 ةمتاحال ةيعملجاللحياة ا لمكاال دىمالة، ويفصال ترابالخب، وطالالس ويدرتال ةئيه عضاءن أيبلعتفاال لىع يوفيدال

 حد لىي إات هحدالو ي هذها فهتهدالتي شا ةييجتروال يوفيدال ةن أشرطمديالعد نا أضير أكلذبا لجديرن امك. وهنا
 ةيجنتاإلة اشطنألن امةعنوتمةعمومج في تهممامساهلشاشة وى اعل بهماهمو ةباثمب- سهمفنة أيالكل بطال لمع بيرك
 . ةيمرقال عالمإلل ائكوسا ةلصلذات ا ةيالكل جمراب في سجيلهمت لة من خالادع-

)GCC[(سيجن مع فيجتملة اليى كلع قرب ة عنرظن - ديوفي قطعم]
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 تنك ذاا. إهية فينهمال تكايء حم لبدين عظكام)GCC(- نيسييفي ج معتمجال ةيلك في بكم حبامر با!مرح لي:ميإي
 لمعم ليعظنكامدو مجر، أتوىمسالةعيرف ةثيحدال مريضتال افقمريا، ووجنولكتالجمرابلضأفنعثبحت
 .حيصحال نكامال لىصلت إياة، فإنك قد والح دىم تمرتس تي سوفال تاقادصال

 ةئيعضاء ها أهيسدرتب قومي التي يرةغصال فوفصلي افةبلطلانة. إيالكل بي رحافةلم في جوكقافأر ني أا لمحواس
 يناممعل نم. إهالمول أبمقا ليمعتلضفى أعل نصلويح نهمن أعرفويةييرتقد بجوائز نيئزالفاعاية ولرن ليسكرم يسدرت
 لىع صولكحدعبلمعال وقفي س لمعال ءو بدنوات أس بعألرعات امى جاإل هانقلتحتاج ل التي تراهامال وكعطي

 مع نها،يب نم تيارصات لالخصتخال نم ثيركال GCC دىلنفإ دات،هاالش جمرابنم 65 نم كثرر أتوفبك. وتادهش
 23،000 نم كثرج أة. لقد تخرييطربال جيانولوكتاليض ومرتال لىر إتويبمكال جيالونوكت نيب حتتراو لقوفي ح تداهاش
 نم ي، وغيرهادنواالاضية ويلراب اعاألل- ةيعماجال ياةالح في النخراطالطرق ل نم ديالعد ناكهGCC. نم بالط
 . ةعتملا لىع للحصود ا، أو لمجرارات جديدهم لمعتط، وتالالخة ايالب حرالط عطيت التي ةشطنألا

 ةبعى لتر ند أيتر ه.مدقتر ليثكال تافيالدى باورك، ويوين ستر،يوشو ورالبوف نيب يقالطر صفتنم في تافياينة باقع مدت
 .ينالد تكالضتجدا؟ وتزيبالمقاهي وال نعثبحت ن.بوعيل Muck Dogs يقفر ةيرؤر ليعب دولى ملاذهب إ ؟كرةال

 لىع GCC عدكتسا نن أكمي ة،ينهمال تكحيا في باشرةم التحاقك أو تنواس 4لدة اهالى شيقك إفي طر ءالبد نم
 نيفي ح ترااللدون ام الفآلا انيلد سعارألة اعقولمال ةيدراسال لرسومالت امعد ر لكتوف نن أكمي ل.بقتمسلل دخارالا

 نمنكويعليم، ستال يفالكتلمحت يعطتتس ال نكد أقتعتتنك ذالك. إنزمنمبد بالقريعليم جت لىعلبمقاال في لصتح
 نم كثرف أصر تم ده قنة، وأيالمتداعمسا لىعنصلويح لمكا امبدو بطالال نم٪87 نأ لمعتنعي سرورك أدوا

 تماعلومال نم ديمز لىع للحصوي اغب فتر تنك ذاألخيرة. إنوات االس في ةيدراسلح انمال لىع الردو 263،000
 ةباإلجا انيسعدنا، ويلد ةيالمال تداعمساال ريتشامس دى أحإل ثحدت مع،تمجال ةيي كلم فيتعلال يفالكت دفع ةيفيكلحو
 . تكيع أسئلملى جع

 في تبغر ذا، إل أونزمال في ألهم نككميتنترنالى اعل بذج طلمون ينالد ل.هوس نيمجا GCCب تحاقن طلب االلإ
 ناكن هيجدتوام ينالد نيييدالو لبوقال ظفيمو نإ قي.ق ورالتحا بقاط طلتالبول وقال بتكم في توقفال نككمي لك،ذ
 قم نشره أونماببجعم نكن أمدكك تأذل، لوكبيسفال في دوجوم ينالدلبوقالبن طلإة.لئي أسلديك أ نكا ذادة إعمسالل
 مايو قضأو ا حتوفمالتيبال لىر إض. احينالدةيالكل رممع حتجم فينا وبتكم في ثحديما لىع تعرفنا وعثبحالب
 تنكا GCC نى أعل افقتو ك سوفنن أمنيقي لىع ننافإ ةيالكل رملى حي إتأن تأ دجرمبمعة. ولجم ايو يارةي زا فنعم
 ألمر لون اكوي يفكةرفعمطالع لتسالتحب اوية ونة الثاسدرمال في لزاتال لذلك. ه نم كثرل وأبهتعتوق ءل شيك
ذيالت، وكلياالب يعلسراللتحاق اج امرابب ماتهمنكوتدق ل؟ ثممكا امبدو ضورالح لبة قيالكل في سياراد اقامس تخذأ

 .ةيق بالكلاتحلالل كرةبم ةيداب يكطعي سوف 

 ن لخريجيييدراس نية لمساقيدراسال لرسومي اغطت التييفي، وصال لصفلل ةيدراسال سيسي بلنيح جنم GCC دمقت ماك
 ةيالمع وتمجتايبين كل دم واحرق معتمجالةيها كلنى أعل GCC بطالال نفصدقنطقة. ومال في ةينورس الثادامال
 لم.عتاليا ونولوجكتلل تكربمال امخدتالسا، واينولوجكتلل لعافال امخدتسالر، واتيوبمكال عمدتماخد ةيعنو في يوركيون

نم كثرل هناك أرة، هكتبمال جيانولوكتال جمرابة، وينقتال ةيالع ةيصرعال وتريبمكال ترابتمخة، ويكلذل االفصو ينالد

 نبودرم GCC ةيدى كل؟ لتنرتنإلر ابع لمعتلتم باهمتنأل؟ ههنعليسأ نة أيالع جياونولكتبالي طأل نكمي مام ذلك 
 لمعت ماطننواع أأ يعمم لجماتر لالهيثمق وشوم سييدرت مساق توىمح تكاربى اعل ندروقا بعد نع لمعتال لفي مجا

 لىم إالقد كرة نيب حتتراو بعاة ألليمينادال دينواالاضية ويلرالفرق ا نم ةعنوتم ةعمومج GCC في ينالدب.طالال
 بعض لمتشاضية. ويلرم اهتراهامم ليكرتالالشرف و تتبامرئز ولجوان ام دينا بالعدرقفازت ف دقكروس، ولالال

ترامغامال ديونا ض،ألري اادن، وWGCC( ، WGCC(نيسيية جيلكل FM يوادرةمحط ءدان أحرف ينالد دينواال

 . الطلق ءهواال في 

 بعد لىع ستريوشو ورالبوف نتيين مدملك يقع ة.يراسلدلك افصو نم هاءتنالد انعهب اميقال جوزيءئما شيدا ناكه
 بعأر في معتمج ةيقع حرم كلموا ةعبتوفر سي ثيدا. وحن جيتبقر دانكغارا ونيا تالوشال سيارة،الب يرةصة قمساف

 ن،يوبأل باتافيا، في GCCلعد فرويوج نك.مبيقر نكام في رمموقع ح مائدا اكنيورك هيونبغر في تعاقاطم
 تاقامسالتراخيا نمديالعد مع ماموع يرةغصةياسدرلل االفصو م هذهأحجا نرسو. إنا وواييما، مد، لليفنسدا د،يكأر
 في بهرمال حللنجا ةملالزرات اهامال يكلد نكويء. سللبد بناسمال نكامال هي GCC ن، إةبساطبمريحة. وال ةيدراسال

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS 



 

  

   

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

  

   

  

  

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

3 

 يارةبز ء. شرفناشي لك GCC دىالحياة. ل دىم دومتنا أهنن شأمتاقاصد ليكتش نككمية، ويغالل فسيتنا لمعنكام
 .فسكنب رىتول

 لىعبقرنظرة أ

 ينسفي ج معتمجالةيكل

 :9TTP5C9p0Ehttps://www.youtube.com/watch?v=L ردموال

 بالطال رةخب-طعلم النشالت 1.4

 تنياقت لىد إيزاتملكبش معتمجالةيفي كل ةييسدرتالةئيهاللحوتتة،يميتعلال افهمهديق أقتح لىعبطالال عدةمسال
 هويا. والبير حكلكبش تمامالهر ايثيجهن"شطنال لمعتال"نإ ة.يدراسلل االفصو برةزيز خعتة لفمختل تاييجتراتواس

 ةرفعمال "تسليمبى "تومحال ءرابقوم خيثية، حيدراسلل افصوال في ةللسلط دييقلتال جموذنال لمح ليح نأل سعىي
 بهمة من تجاررفعمال "جنس" لىطالب إالب ديتؤ ةشطنالتدريس أ ةئيعضاء هلق أيخ لك،ذ نم الوبد ن.ييبطالب سلل
 .جهنال ذال همعي يفك ا ،يوة أيالب وغر لمافي ش معتمجال ةيلي، من كليو التافيدال حضيوو ".ةيعملال ةيفصال

[أيوا ةاليغرب و المي شف معجتملة الي؟ كطشلنعلم التهو ا ام- ديوفي قطعم]

 نيا،ة. ثامباشرال اضرةمحال آخر غير يئابر شتعتسيدرتتنياقت لىع شطنال لمعتال يطوني وال،؟ أشطنال لمعتال ما هو 
 نمضتي نن أكمي لك،ذ معك. وباليها لططعت ثيركب أصغر ةمهم نكة، ولكامل ةمهم أو مالكا عامشرو يسنشط لال لمعتال
 لواعفي نطالب ألى اعل نيعتي نشطا، ماتعل ما ءشي تبارعل ان أجم ط. ثالثا،نشال لمعتلل عدة قطع ةمهمال ع أومشروال
 ءةراضرة أو قإلى محا عامتالسد اس مجريمات، ولومعلال يقبتطة، والجعمالكشاف وتالسلك اذ في ماب يئاش

 لالفصو في ةفمختل تجيايتراتن اسمومعلال دمتخيس ما غالبا، وةفختلم الكانشط أشال لمعتال ذتخينن أكمي ت.نيوبباور
 ليبلى سعم. فهيلد لمعتالس ويدرتال بيالف أستالبب اخبس تنترنإلر ابع ه أووجها لوج لصتواال لىعةمئالقا ةيدراسال
اقمس في نيعمعموضو ةمناقشاره لة جهلى جإهتجينالب أدراسي من كل ط لصي فم فمعلال بيطل د، قلمثاال

 نة. إيفورال لئرساال ئق أووثاال لادبت ة أومناقشال طيام خخدتباس ةيعملال فسن يققتح نكميو ت.نترنالى اعل تدريسي 
 ه،وجها لوج صيالشخ ثالنام في نشطا. ماتعل ةثلمألذه ال هعيج ذيلا اما فلذ لف.تخمجهنال نكا، ولهفسن كرة هيفال
 نفإ نت،ترنالر ابع اسيدرال مساقال لمثا فيط. ونش لمعت ضوعا هومو اقشانيه ورى جاإل بطالال هتجينة أبساطب

 . ذلكك شطن لمعت ة هومناقشال يطع عبر خموضوال فسنبطالال نمنثناة امناقش

 هاضرة لالمحا نر أكنتذ نم أهمال نمهننشط. إال لمعتال في نكويشار مار عندثكن أومتعليبطالال نبحاث أألن ايبتو
 نكويشار شطنال لمعتال لة خالبطلال نفإ لك،ذ معو ت.نترنالى اعل تيئاباللوجه و هاصل وجتوالن املك في هانكام

 ليالتحل لثمةزلنم لىعألر ايكفتال تراهام لىع كثرز أيكترال يتمع وامتالسأو ا ءةراقال دمن مجر ثيركب كثرل أكبش
 نظوفتيحو وهبتكييقولون و مامةئمال في نيعببس نظوفتيح بطالال نى أأخر ثبحاأتهرد أظييم. وققتاليف وتولالو
 فينيعشررأون وقيمامةئمال في عشرةب قطن فظوفتيحبطالالنة أقيقمع ح ذان هقار ه.نعلوفيمامةئمال في نيعتسب
 ذامانشط و لال لمعتال ما هو مناهن فد أعبنآلا. واجد مهم شطنال لمعتال ذامام لهي فأ فتبد دهانععون، وميس مامةئمال
 نيتمارالط ونشاللمعتاللكيشماح لضيك صورة أوعطتدة لحدمالةمثلألض اعبفي ظرننوناعد لك،ذفيذنتيناعلبجي
 نهممبتطلوبطالال معتج نن أكمي ه.جها لوجصل وتواال لي حايرة فغصةعوممج ةمناقش المثا ذة. لنأخشطنال

 لك نم بلطلل امرين من خالتال لىإ ةضافإلك انكمي نشط، لمعت ه هوحدذا ون هن أيفي حعين. وم عموضو ةمناقش
 لكلى شعلصفال لىا إهيإل تلصتو التي جئنتاال تقديم ةعمومج

 في نظرن وناعدنآلة. ايمسرح ةيميدكو ةيكاهأو ف ن،يوتلفزال يو أوادل را لىع ريعالن تجاإ ي، أواديتعض اعر
 بلطلالة وصفنمةمناقش وطيفي خ بطالال عيمجت نككمي ت.نترنالا لىع اسيدر مساقغيرة لصةعمومج ةمناقش

 نيمرتال ذالى هة إضافإلكنك امي نكا، ولشطن ماتعل ذا وحدهتبار هعن اكمي ى،أخر ةمر ن.يعم عموضو ةمناقش نهمم
 رضعليتسج لثم،2.0 بيالو تدواف أمختل امخدتباس هايإل لواصتو التي جئنتاال تقديم بطالال يفتكل لمن خال

 وع، أوضموالب لقعتت التي صورال نم ةلسلوس تلصوتي مع ايط صوتقديم خ ي، أوزيبر نت أويوبباور لىع يميتقد
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 هاد لال حدو تالماتالحن افإن،ترو ماكوجل. وئط جراام خخدتباسةصل قكى شعل هاعموضوة لعمومجال تقديم
 نم علياال كيرفتال تامهار شطنال لمعتلل تنترنإلر ابعلوجه و هاصل وجتواال لمثا نملك غطى دقا. لن خالقك، فيباتقر

ض. ففيعر لكن لراض األقراعتإجراء اس داج لهالس نم ل،مثاال ذافي ه ؟ييمقتال نع ذاما نكف، وليتولتحليل و

 ة،عمومج لكتمالحظا ةمالءم دىملءهم حوران آايببطالالنمبلطلة ابساطب نككميهجوجها لو لصتواال صف 
 مساقال اضعرتي اسلم. وفعمالنمهيتوجبةثادمحالنمديمزال ذلك يحفز ني أغبنيوت.ماعلومللهاميتقدةيالعى فومد

 ماف ت.يط صوخ ع أوموضولل يطسبةمناقش يطام خخدتباس نراض األقراعتباس اميقال نكميتنترنالى اعل اسيدرال
 ؟نشطا ماتعل برتعتةمثلألذه ال هعيج ذيال

 نا أمك نشط، لمعت يرةغصال ةعمومجال ةمناقش نفإ تنترنالى اعل ةيفصال ةمناقشال و هها لوجصل وجتواال ليمثا فيو
 ة هييعملال في وةإن كل خط ذلك.ك شطن لمعت يميتقدال رضعلل نراض األقراعت، واسهفسن رضعالللعرض، و دداعإلا

 لكبط. ونشال لمعتال ءانثمات ألوعمال نمديمزالببطالال فظتيح ثييزة، حمتم شطن لمعتةييجتراتتها اسذا دفي ح
.لضم األفتعلال يساوي شطنال لمعتال ن، إةبساط

 ؟شطنال لمعتال ما هو 

 يواة أيالب وغر لمافي ش معتمجالةيكل

 :6hDx5uIhttps://www.youtube.com/watch?v=UsDI درصمال

 سدريئة التهي-زامالت-طعلم النشالت 1.5

 مهمزاتال لىع معتمجال ةيفي كل يسدرتال ةئيعضاء هد أهوشط جنال لمعتال يركز الطالب، ةبط تجرينشت لىة إضافإلوبا
 نحاءميع أفي ج معتمجال تكليا في يسدرتال ةئيهت هد واجوق ة.يدراسال لالفصو في سيدرتال تاينقتنيتحسر لمتمسال
 آراء في امتزا االلهذ بعض لييو التافيدلر اهيظ بهم.طالة ليجنتاة وإييوكثر حة أيميتعل ةبيم تجرتقدي لحدتال دبالال
 ةيالوفي وباكيارمفي معتمجالتكليا في يسدرتالةئيوير هتطعمشرو في نكواريشنيلذ، ايسدرتالةئيعضاء هأ

 .ونايزار

 [ايكوبرام مع فيجتملة اليك-معجتملة اليي كفةاسيردلفصول الء اأدا طلتنشي دريستلت ااجيتراتياس- ديوفي قطعم]

 وباكيطعة مارمقا في معتمجال تكليا لبن قمةيالكل في يسدرتال ةئيوير هتطج لمبرناال ذانشاء هم إت حدثة:مت
 ةئيعضاء هي أتين. يأممعللل تنترنالى اعل توىمحال مومقد ، )Educational Impact(ميليلتعير اأثلتا مع راكتالشبا
 ءرابن خيممعلالءالهؤ تبرعينية. وهمالمية ويادكألات ايفلخلن امةعنوتمةعمومج نمتعاملجايات واالكل في يسدرتال

 في سميلريب ادرتال لىن إروقتفي دن قكة، ولينهمال تهمالبرة في مجاالخ تنوادد من سع نهمم ديالعد دىى، ولتومح
 لكشب النخراطب باطاللل حميس شطنال لمعتال امخدتسل االن خمةيدراسال لالفصو لداخ لمعت معتمج ءبنا نالتدريس. إ

 نكة، ولبعوص كثرم أتعلالةين عملمعنوال ذاهيط لتخطالنم. إهنراأق مع لصتواال في ذلككلم وعتالةيي عملر فبكأ
 نكوية. سعمومج في ءضاعد وأراة كأفرفعميناسج بحواصيطالب للل حميس ديل جكبش نظممال شطنال لمعتال جهن

 ددة،عتمال يسدرتالتاييجتراتدروس، اسال يطتخط نمضتتتعامس سالي خه حوانمءهاتنالد انعجمبرناالذال هطو
 ئفوظا نم ديالعد لىإ ةضافإلراسي، بالدف اصال نم ةيقيقة حمثلتدريس، وألل نيمستحمال نيممعلال مع تبالمقاالو

 .ددةعتمال ئطالوسا

 ة.مكبح ينالدنيمتعلمالةرفعمجنس لىع القدرة ةبموه نيممعلال دىلنة. إالعم فتعل تيئابدفي وحدة إيجا بكم حبامر
 ددع في توىمحال تقديم لىعنادروا قننمو. إنال لىع بناالة طعدمسايم وتعلب ضيقي ينالد غفغرس ش لىعنادروا قننإ
 .نشاطب لمعتال لىع بناالة طعدمساة لفمختلال طرقال نم

 حئرافي ش هامقسنة، ويميتعلال انترابمساقنا أو خ ميمصتب قومن ما غالبا ة،يفي كل يسدرت ةئيعضاء ها أنتفصب دث:حمت
 نحياألن ام يرثك عات، ففيث ساثال ن أويتعمدة سار لمتتسنن أكميتاقامسال عضبنن أيفي حيقة. ودق 60 هاتمد
 يفكب علقتت يقطر ةارطل، خيدل قالب، م لكنقد ند أينر ة.قيدق 60 لمعت برةلى خعهيارك فنش ذيال يطتخطال نطويي
 نمةيعملة لضيعرال وطالخط نمضتت التي ةيبيدرتةادم ا لكنيلدة.قيدقنيتة سترى فلى مدعلمعتةبرتج ظيمنتنككمي
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 .ةقيدق 60لذات ا لمعتال ةبيم تجرمصتل لراحمتس

 ؟ةفيظالو ييمقتذا يحدث لما اليسار نم 2 برتقن ننحو يس:رتد اذألستا

 سمي.ر غير رآلخی وامبعضها رس- اسيدرال صفال ييمقت تنياقت نم ةعنوتم ةعوممج نمومعلال دمتخيس :ةدثحمت
يسدرتال ةئيعضاء هم أخدتيس ي،مير رسغلكبش ةيراسلدل االفصو في لمعتال ييمقتم، ولهبطال لمعت وجودة دىمديحدتل

 ءسو ة أوألسئلى العدرالة، ويدراسالدمواالةعراجم سهم أويدرت يرةتو طاءبيعة بإرت ساليتعد ءراإلج تنياقتال هذه 
 .ماقد ضيمال م، أوهفال

 دهمموا لىع ظرةن يلقوا نم أهنمباطل عدة.امسال نهممباطلك وتيفي كل نيممعلال لضأف لىع تعرف دث:حمت
 ثيبح تكاقامس ميمصتبقم ذام. لهة لمجاملء وراطلك إذ فيل، وضأفلكشب بهمناست التي ةشطنألي اوما ه ةيدراسال
 .ةيالكل في يسدرتال بحت فك وعندها سوفغل شها حوفغلبك، وطال راكى إشعل ج، وحافظئنتاال لحو محورتت

 تكيفي كل ةيراسلدا لالفصو نحة شيقوتالتدريس ل تجيايتراتاس

 وباكيتمع في مارمجال ةيكل- بويترال ثيرالتأ

 :4cJYt6JCQ https://www.youtube.com/watch?v=zV درصمال

 نتعلمين وممعلمي معتجم 1.6

 ةملحاسة ايعماتالجة ايمألهن اكودري بهم. وهمطال حبنجا معتمجال ةيفي كل نييارن واإلديفوظمالس ويدرتال ةئيزم هتتل
 م،زاتا االلهذ فيو نها.ضرويحنيلذطالب الللبقتمسالبلما لألدرصم فرتوتؤسسامال ن هذهأ- معتمجالةيال كلثمل

 ذيال يوفيدالب رىأمل مرة أخت عهم.يارمش لىع يعيبشكل طب ؤثرت التي وطغضال لىعبتغللل لباد سيجى إإل نعويس
 جين هناتنمال نفإ ى،أخر تكليا نم ةاثلمم تيوهاي فيدل فلحاكما هو او يسي.نيفي ج معتمجال ةيو من كلتلل هتهدشا

 عونتة، ويرغصال لالفصو امأحجة، ويالالح جيانولوكتال امخدت: اسةبذات جظهر صفات التي ةيالكل صور تقديمب نموتهي
 . نيفوظمال يعمب جنن جام العالمي بعور بالترحاشالب، وطالال

 ةيفي كل يسدرتال ةئيتحافظ ه نن أكامبةيمألهن امها. ويلد يسدرتال ةئيعضاء هأ وقفت لىع معتمجال تكليا دمتعت
 طرق لىا إمئدا سعىته،فسنتالوق فية، ويميادكألا اهتصاصتخنمضءماكعلتداتجمسللهاتبكموا لىعمعتمجال

 يس.درتالنبويحمهنألهنعلوفيما لعفتمعتمجالةيفي كل يسدرتالةئين هن. إيممعلك تهمراهام ويرتطةصلوامدة ليجد
 نم ديالعد بنن جام ءراآلن ام ةلسلنيا، سنسلفاب ةيالكس في واب ةعقاطم في معتمجال ةيلي، من كليو التافيدالفريو
 معلمية لبنسالبةيذجمونءراآلذه ان هلك. إذىعل تهمافأكمونه وفعليما ةيمبأهقتعليماي، فيسدرتالةئيعضاء هأ

 ح.لصباي ا" فلمعال" لىإبذهاالنعنثوحدتينيلذم اهنمليالقل دتج وسوف د،بالالءيع أنحامفي ج معتمجالتكليا
 ".ةدرسملى اإل"نبوذهي م،هبطال لثم نهمإ

 [اكسة بطعاقم مع فيجتملة اليك- ديوفي قطعم]

 وع،ضموال قطا فقب حيح ال هنة. إيعالرم ايتقد بحيوف ويف وعطظيم هو شخص لطعال لمعمال نإ الوس:ن نيكريإ
 يسريناس، ولدة اعمسا لىع راادن قكوينيحب أ هنة. إيراسلدل االفصو ةئيب في نكوينيحب أب، وطالال نكول
 .رهمموأ

 .نولوجيكتال متقدال رأس ىعل ءبقاال نع ضال، فبشكل جيد تماعلومال تقديمل و:رنييتولاانيت

 ةصب، وخاطالال نم يحاءتسالكس هو اطعة بااقم في معتمجال ةيفي كل يسدرتال في هب تعمت: ما أسريدانجون شي
 ثيفون وحتشكياقع والو في كشافتالسمون باوقي ماباح عندصمال كرةفال تخطر مالم وعندعتال ةيعملب مهمء قياثناأ
 حبصيم لتعلال دمن مجر لمعتال لتحوي

 .ةرفعم

 نع بيرعتال رىا أموعند حيصحاللالح نكويماة وعندمشكلل لن لحصلوتويماندع اهمأرنأحب أ ر:في شوندرا
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 .وههملى وجع حتياالرا

 .ةيقيقه حنل اثم وس،مه ملندو أبييئات شقلدنك قأل نهمويعءضيت ر:يامارتروب

 .بطلرم واهفالببطالال دأبي ز:رمباي تشلع

 وهو أمر ة،يدراسلل االفصو جي خاردراسال مساقال نم ةفمختل بنن جواموخدتيس يفك ةرفعم... و ن:ان هنسوريب
 .ئع حقارا

 لة في مجافيوظ لىع نصلويحالبرامج و مع نمونيمون ولعتي بطالال ةيو رؤه له مرضياعيج ما ر:كنيت بياج
 .هب اميقال ء يحلو لهمهم، وهو شيصصاتاخ

 .كسطعة بااقم في ين هناميعظال نيممعلال نم ديالعد ديالعد ناكه ة:اذأست

 كريا،ن فطوينش الئيمميع زج ذ:اأست

 .هيل فمعلل لمة حئيب ا فهيلذ ة،لدهشر ليثمظر ونلل تكل الفبش ءكياأذ ناسم أهن... إ ة:اذأست

 .كسطعة بامقا في عمتمجال ةيج كلم خارهل عملالء أشخاص خبراء في مجا: هؤاذأست

 ىقيوسمال ءداة، وأبتوكمال تايمسرحالوبتك نشرب مواقا نهمإ ة:اذأست

 .ةيدراساللالفصو في نواكوينن أبوحي نهمألنمويعلو ... ة:اذأست

 .ألخرى تلكر انظال ةهب وجالالط عطواي نم أهنكمي ة:اذأست

 .ةيعملال ما هي تلكو ةبالتجر عم تلكط نحهمم يسدرت ةئيهك ضايل أنحاو ننح :ذةاأست

 .يقيقالح لمعاال في ذلكب أقوم ناكه ننين أوكدريك وذلبطالال درقي ذ:اأست

.سيرالدالصفال في ارالحو رفعيهند أقتعوأ ة:اذأست

 ةئيعضاء هن أد أقتعن وأيدوفتيس بطالال ند أقتع، أهانم لشخص جزءان اكوي نثيرة أم ةيا عملهنإ ي:ام دينيس 
 .نييق ذو اتجاهه طرن، إنيدوفتسينيفوظمالس ويدرتال

 لضأف كسلدى با ي،الها إي" لقويألحيان ون ام ثيرك في يناإل بطالال دعوي اقعالو في ز:لينكس مسجي ر.دكتولا
 ".عون حقائرا ين هناألولن ايمعاال في لي يسرالتد ةئيعضاء هن أكا ن،يممعلال

 ةيك طاقلد نكوي ادرةغمال دنعبا وعتم صفال لىي إتأن تأ نكمي ا،جد يويالبي حالط معتمجال نإ ت:ينكوليب ي آنل
 .تئندما جع نم كثرأ

 ن األعمارمجيمزمائدا ناكد هيجدال اسيدرلل اصفالدأبيماد وعنديجد اسيدرلصى فإلندخلوي مرة لكفي ذ:اأست
 .ناسألجوا

 الب،الط نم ةعنوتم ةعمومج ري ...مزيج سح هن... ا ة،فمختلال ياةالح احينم يعمن جم ناسال أتيي ن:فولختمذةاتأس
 تماعيا، اجميايادك، أةفمختلال ياةالح تراقدت ورابيع خمج يلها.تختنكنك أميةيفلخلن امعنولكنم ن حرفياكلوتشي
 نا حقاى. أأخر نكماي أا فهيعل ثورعال نككمي ال أةمكاف رةباشم حكنميليبقال ذان هم ناسل مع أعتفاال نا. إيادصتاقو

 ا،ذأرض ه لىع مشيال دنعةينكة سيه كلنكأو ويبد هنا. إجد ةتوحفمةئيب هانه. ايل فمعلل ئعرا نكام هان، اذلك بأح
 اهذ ةيالكل رمح

 في اهميس ذلك نأ تقدعنحو أال ذالى هعة، وصة خايالبرين لنوة فعمي جاا فعيدب اقعالو في تنك كما لو عورراودك شي
 ا،جد ندودونا وناس هالل، وبوقم نكأب شعرت جعلكي لدفء،عر باتش يجعلك ة.راحالب عرتش يجعلك لم.عتال ةيعنو
 . دان جفويلط

 هنتحفزك. ا التي ءشياأللك ات ده أحن، اعليمتلل دييوم ج اقعالو في يوم هو لك فرح،ال يسودني إلى هنا هب م آتييو لك
 وتر،يبمك هزةأج ينالد جيا.نولوكتال ثين حم لضد األفيعب دلى حعليم، وهو إتلل ليمن جكام هن، المعلل ليمن جكام
 أي نة. إفمختلال هزةالجن امةعنوتمةعمومجة، وميلج وتريبمكترابتمخة، ويراسلدالالفصو لك في ةيكذحلواوأ
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 ثيبحدى واحنبمفي كزي هنامرءل شيكي،بالها طيحتاج التي ة،يارمات اإلدخداليا، ونولوجكتالم،علدن امعنو
 نمعنو أي لىل إالوصو ها حقيلدفسي، ونبةبتكمالتمخدتد اسقم. لهتتياجااح لىعللحصوي لبمرك عدنييسا

 ةفيوظ ةفيوظال لك، هذهذ با أحنيها وأل فمعلل ة حقايرثم ةئيب هانا. انبطالة لمتاح ها وهيجحتان التي تماعلومال
 د.يكبالتأ غفش هانم. اهميق أحالقتح لىع ناسال عدةمساا لجد ةيوية حمهم هانه. اب أقوم ماب تع حقامتي. أنا أسمأحال

 ي شخصأل "،لمعلل باهذ "أنا لدا. ال أقوبل أت بالملعرأن ش لي بقيس لم ل،ملالب دابر أعنا ال أشة، وأعتم هانوإ

 تداالوح نمةلسلالس ن هذهتمع، وأمجال ةيفي كل لمعتاليم وتعللل لضفم أهى فعل تكعدد سالوحدة قذه ان هكوتنل أمنأ

 نم ديمزا لة فلوريديالمعة ورها جايالتي تد ة،يكيرمألة ايلخارجارة انامج وزرب مع هوتمجال ةيكل يرج مدمبرنا
 ةت، يرجى زيارماعلومال

 ."ةدرسمال لىذاهب إ "أنا ل، أقويسألني

 كسابةعقاطم في معتمجالةيفي كل يسدرتال في تذةأسا

 سكطعة بامقا معتمجال ةيكل

: https://www.youtube.com/watch?v=AugQCDlZHkA درصمال 

ارشك 1.7 

 هاجمتحدة وخارال تالياالو في معتمجال تكليا ارييإد هتواج التي تك بالقضايارفعم تادد زق

 ي ديدمميا ةيي لكلالمالش رمالح

. 

:https://i.ytimg.com/vi/7foYQwEwMSc/maxresdefault.jpg. Fair Use يالم لعلوال معمج 
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