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مع مطلع عام 2002م بد�أ المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية م�سيرته في �إنتاج
البرمجيات التعليمية كم�ؤ�شر للبدء با�ستخدام تقنيتي المعلومات واالت�صاالت في التعليم .ومنذ
البداية قام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بو�ضع المعايير وال�ضوابط وال�شروط
التي تحكم �إنتاج البرمجيات التعليمية لتكون خير معين للمعلم في مدار�س وزارات التربية والتعليم
بالمنطقة العربية.
وانطالقا من كون المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ® ReDSOFTمنظمة
�إقليمية ال تهدف �إلى الربح المادي  ،فقد قام المركز بتطوير و�إنتاج برمجيات ومواد تعليمية ذات
نوعية متميزة تخ�ضع لمعايير علمية وتربوية واجتماعية و�أخالقية ودينية مقبولة من الأنظمة التربوية
العربية .
والبرمجيات المنتجة من قبل المركز الإقليمي يمكن ا�ستخدامها عن طريق الأقرا�ص
المدمجة على �أجهزة الحا�سوب �أو الو�صول �إليها من خالل �شبكة الإنترنت والبوابات التعليمية.
وتجدر الإ�شارة هنا ب�أن ت�صميم البرمجيات التعليمية المنتجة بالمركز يعزز ويدعم مبد�أ التعلم
الذاتي حيث ي�ستطيع �أن يت�صفحها الطالب والمعلم وولي الأمر ب�سهولة وي�سر.
وقد حر�ص المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ® ReDSOFTعلى نقل تقنية
�إنتاج البرمجيات التعليمية �إلى المنطقة العربية من خالل تدريب العاملين في المجال التربوي
على ا�ستخدام البرمجيات ،وكذلك من خالل تنظيم الم�ؤتمرات وور�ش العمل بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
تعليمية في عدد من الدول العربية.
كما قام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ® ReDSOFTبتطوير وتح�سين العملية
التعليمية في الم�ؤ�س�سات التعليمية بالمنطقة العربية من خالل التوظيف الجيد لتقنيتي االت�صال
والمعلومات في البرمجيات المنتجة .
وقد �ساهمت م�شاريع ون�شاطات المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ®ReDSOFT
ب�صورة فاعلة في تطور �صناعة البرمجيات التعليمية في المنطقة مما �ساهم في �إعداد �أجيال من
المتعلمين القادرين على التعامل الإيجابي مع معطيات ع�صر المعلومات بما ي�ؤهل المجتمع ب�أ�سره
للحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال واال�ستفادة الق�صوى من الثورة التكنولوجية.

وي�أتي هذا الكتيب ليلقي ال�ضوء على �إنجازات المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
® ReDSOFTكي تعم الفائدة على الكادر التربوي والتعليمي وت�ساهم في تهيئته لع�صر ا�ستخدام
تقنيتي المعلومات واالت�صاالت .
و�أنتهز هذه الفر�صة لأعرب عن عظيم تقديري و�شكري وامتناني لكل من �ساهم في �إنجازات
المركز وم�شاريعه المتميزة من كوادر المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية الذين تفانوا في
تقديم �أف�ضل و�أحدث الحلول المواكبة للتطورات التكنولوجية والم�ؤ�س�سات التربوية والتعليمية التي
�شاركت في م�سيرة المركز ،وكما نخ�ص ممولي الم�شاريع بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان لدورهم
الفعال في دعم م�سيرة التعليم والتعلم.
كما نود الت�أكيد على �أن المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ® ReDSOFTعلى �أتم
اال�ستعداد للتعاون مع وزارات التربية والتعليم في المنطقة العربية وكذلك م�ؤ�س�سات التعليم الجامعي
والأهلي.
مدير عام
المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
م.نادر معرفي
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المشاريع
1
ا�سم الم�شروع :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
الجهة الم�ستفيدة :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنة الإ�صدار2002 :
فكرة الم�شروع:

يهدف الم�شروع �إلى ا�ستخدام التكنولوجيا لتدعيم �أ�س�س العملية التربوية والتي �صممت لتحفيز
طفل الرو�ضة في الم�ستويين الأول والثاني على التعلم الذاتي من خالل �إث��ارة دافعيته للتعلم بوا�سطة
برمجيات ذات و�سائط متعددة تعتمد �أ�سلوب التعلم باللعب .
تم تطوير البرمجيات التعليمية لمرحلة ريا�ض الأطفال بوزارة التربية في دولة الكويت بالتعاون
مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( ، )UNDPوتحت �إ�شراف خبراء من وزارة التربية والمركز
الإقليمي .تم تطوير اثني ع�شر برنامجا تعليميا على �أقرا�ص مدمجة في الم�ستوى الأول ،وكذلك اثنا ع�شر
برنامجا تعليميا لأطفال الم�ستوى الثاني بمعدل قر�ص واحد لكل خبرة من الخبرات التربوية ،وذلك في
حزم برمجية تحتوي كل حزمة على  12قر�صا مدمجا و  12دليل ا�ستخدام داخل مغلف من الورق المقوى
تم �إخراجه ب�شكل �أنيق و�سهل اال�ستخدام.
تم توفير البرمجيات في جميع ف�صول مدار�س ريا�ض الأطفال الحكومية بدولة الكويت وعددها
 185مدر�سة ال�ستخدامها في فعاليات التدري�س ،وتخدم البرمجيات حوالي  55000طفل �سنويا ،كما يتم
توفيرها للراغبين من �أولياء الأمور ب�أ�سعار رمزية.

المشاريع
1
مخرجات الم�شروع :

الم�ستوى الأول:
رو�ضتي  -من �أنا � -أ�سرتي و�أقاربي وجيراني � -صحتي و�سالمتي  -الماء والهواء -حيوانات ونباتات -
�أ�صوات و�أ�شكال و�ألوان  -الجمعية التعاونية  -بلدي الكويت  -الموا�صالت  -البر  -البحر.
الم�ستوى الثاني:
الحا�سوب في رو�ضتي � -أنا الإن�سان -النا�س يعملون  -غذائي  -الماء والهواء  -حيوانات ونباتات -
الف�صول الأربعة  -الإ�سالم ديني  -بلدي الكويت –االت�صاالت  -النفط  -البحر .
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المشاريع
1-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :رو�ضتي  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-054/2010 :

يقدم هذا البرنامج خبرة (رو�ضتي) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى �أن
يتعرف الطفل (رو�ضته) ،والأعمال التي يقوم بها قبل الذهاب للرو�ضة� ،أدوار العاملين فيها ومحتوياتها
ومرافقها ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من المفاهيم الريا�ضية كالت�صنيف وفق خا�صية واحدة  :الطول
(طويل ،ق�صير) الحجم (كبير � -صغير) ،والعالقات المكانية (داخل  -خارج  -فوق  -تحت � -أمام -
خلف) ،والزمانية (�صباح ًا  -م�ساءاً) .

المشاريع
2-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :من �أنا  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-060/2010 :

يقدم هذا البرنامج خبرة (من �أنا ؟ ) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى
�أن يتعرف الطفل نف�سه ك�إن�سان ،ويقبل ذاته ،ويتعرف كذلك �أع�ضاء الج�سم ،و�أهميتها ،و�أداة تنظيف كل
ع�ضو ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من المفاهيم الريا�ضية كالعدد (  )1رمز ًا ومدلوالً ،وكذلك الت�صنيف
وفق خا�صية واحدة  :الطول (طويل  ،ق�صير)  -الحجم (كبير� ،صغير)  -الوزن (ثقيل ،خفيف).
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المشاريع
3-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج � :أ�سرتي و�أقاربي وجيراني  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-059/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة ( �أ�سرتي  -و أ�ق��ارب��ي  -وجيراني ) من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل مفهوم الأ�سرة ،وادوار �أفرادها ،ومفهوم الأقارب ،والجيران،
وبع�ض العادات االجتماعية ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات
المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (�أ�سرة  -بيت � -أ�صدقاء  -جيران) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )2رمز ًا
ومدلوالً ،والأعداد(  ) 1-2والعد الترتيبي  :الأول ،الثاني ،وكذلك تكوين مجموعات لمعرفة الأكثر والأقل
( الت�صنيف) ،و�أي�ض ًا العالقات المكانية (بين  -بجانب  -داخل  -خارج ).

المشاريع
4-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج � :صحتي و�سالمتي  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-061/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (�صحتي و�سالمتي) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي
تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل �أع�ضاء الج�سم  ،والغذاء المفيد لها ،و�أدوات النظافة الخا�صة بكل ع�ضو ،كما
يتعرف �أ�ضرار الأدوات الخطرة ودور الطبيب ،وقواعد الأمن وال�سالمة عند عبور ال�شارع بالإ�ضافة �إلى ما
تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة(نظافة  -م�ستو�صف)
والمفاهيم الريا�ضية كالعددين  ) 2،1 ( :رمز ًا ومدلوال ،والعد الترتيبي  :الأول والثاني ،وكذلك الت�صنيف
وفق خا�صية واحدة  :اللون  -ال�شكل  -الحجم  -النوع .
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المشاريع
5-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الماء والهواء  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-062 /2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الماء والهواء) للم�ستوى الأول من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية
التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل �أهمية الهواء في الحياة ،وا�ستخداماته وملوثاته ،وكذلك الماء �أهميته
و�صفاته وم�صادره وا�ستخداماته في الحياة ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في
بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (مطر واللون ) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )3رمز ًا ومدلوالً،
والأعداد ( )3-1والعد الترتيبي من الأول �إلى الثالث ،وكذلك الت�صنيف وفق خا�صية واحدة ( :اللون -
ال�شكل -الحجم  -النوع ) و�أي�ض ًا الكم (كثير  -قليل � -أكثر من � -أقل من ).

المشاريع
6-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :حيوانات ونباتات  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-055/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (حيوانات ونباتات) الم�ستوى الأول من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية التي تهدف �إل��ى �أن يتعرف الطفل الحيوانات الأليفة من حيث المعي�شة ،والم�أكل والتكاثر
و�أهميتها في حياة الإن�سان ،وبع�ض المهن المرتبطة بتربية الحيوانات ،وكذلك يتعرف النباتات المختلفة
من حيث �أنواعها و�أ�شكالها و�أجزا�ؤها ،وفوائدها للإن�سان ،وبع�ض المهن المرتبطة بالزراعة ،بالإ�ضافة �إلى
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة ( طيور � -أرنب -
قطة  -نبات) والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )4رمز ًا ومدلوالً ،والعد الترتيبي من الأول �إلى الثالث ،وكذلك
الت�صنيف وفق خا�صية واحدة  :اللون  -ال�شكل  -الحجم  -النوع و�أي�ض ًا ال�سرعة (�سريع  -بطيء).

29

30

المشاريع
7-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج � :أ�صوات و�أ�شكال و�ألوان  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-063 /2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (�أ�صوات و�أل��وان و�أ�شكال) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية
التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل الأ�صوات وااللوان في الطبيعة والبيئة المحيطة ،والمهن المرتبطة بها،
والأ�شكال الهند�سية الرئي�سة في البيئة المحيطة ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل
في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (�صوت � -شكل  -لون) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعددين:
( )4 ،3رمزا ومدلوال والأعداد ( )4-1والعد الترتيبي من الأول �إلى الرابع ،وكذلك الأ�شكال الهند�سية
(الدائرة  -المربع  -المثلث).

المشاريع
8-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الجمعية التعاونية  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-058/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الجمعية التعاونية) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي
تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل ال�سوق المركزي ،و�أق�سامه الرئي�سة ،ومحتويات كل ق�سم ،ووظائف العاملين
في ال�سوق ومرافقه الخارجية بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات
المرتبطة بمو�ضوع الخبرة(�سوق  -عربة  -نقود) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )5رم��ز ًا ومدلوالً،
والأعداد ( )5-1وكذلك العالقات المكانية (فوق  -تحت  -يمين  -ي�سار � -أمام  -خلف) ،والوزن (ثقيل
 -خفيف � -أثقل من � -أخف من ).
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المشاريع
9-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :بلدي الكويت  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-057/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (بلدي الكويت) للم�ستوى الأول من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية
التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل الكويت كبلد خليجي عربي م�سلم ،يقع على الخليج العربي ،وله �أمير وولي
عهد ،وعلم يمثله ،كما يتعرف الكويت قديماً ،وحديث ًا من حيث المظاهر والمعالم والعادات االجتماعية،
والمهن بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع
الخبرة (علم  -بوم  -ثوب) والمفاهيم الريا�ضية كالعددين ( )5،6رمز ًا ومدلوال والأعداد ( )6-1والعد
الترتيبي من الأول �إلى الرابع ،وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين  :الحجم  -ال�شكل  -اللون  -النوع و�أي�ض ًا
الأطول ( طويل  -ق�صير) .

المشاريع
10-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الموا�صالت  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-052/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الموا�صالت) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف
�إلى �أن يتعرف الطفل الموا�صالت البرية والبحرية والجوية من حيث � :أنواعها و�أ�صواتها و�أماكن �سيرها
وفوائدها و�أجزا�ؤها ،و�أهمية الوقود ،و�إ�شارة المرور ،وابرز المهن المرتبطة بالموا�صالت بالإ�ضافة �إلى ما
تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (�سيارة  -طائرة -
�سفينة  -قطار) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد (  )6رمز ًا ومدلوالً ،والعد الترتيبي من الأول �إلى الخام�س،
وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين  :الحجم  -ال�شكل  -اللون  -النوع و�أي�ض ًا ال�سرعة (�سريع  -بطيء)
والم�سافة(بعيد  -قريب).
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المشاريع
11-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :البر  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-056/2010 :
بقدم هذا البرنامج خبرة (البر) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى �أن
يتعرف الطفل البيئة البرية ،ومظاهرها والمهن المرتبطة بها والفرق بين حياة البادية والمدن من حيث:
الم�ساكن وال�شوارع والخدمات العامة والعادات ،ويتعرف �أي�ض ًا حيوانات البر النافعة وال�ضارة وفوائدها،
والفرق بين نباتات البر والنباتات التي يزرعها الإن�سان بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية
تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (خيام  -بر  -خروف  -جمل) ،والمفاهيم الريا�ضية
كالعدد  7رمز ًا ومدلوالً ،والأعداد ( )7-1وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين ،الأحجام ( كبير� ،صغير� ،أكبر
من� ،أ�صغر من ) .والأطوال (طويل ،ق�صير� ،أطول من � -أق�صرمن) ،وال�سرعة (�سريع ،بطيء� ،أ�سرع من،
�أبط�أ من ) و�أي�ض ًا العالقات المكانية (�أقرب من � -أبعد من).

المشاريع
12-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :البحر  -الم�ستوى الأول
رقــم الإيــــداع 4-053/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (البحر) للم�ستوى الأول من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي
تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل البيئة البحرية وفوائدها وو�سائل النقل البحرية و�أبرز الأن�شطة والهوايات
المتعلقة بالبيئة البحرية وكذلك يتعرف الأ�سماك المختلفة وفوائدها ،و�أدوات ال�صيد الخا�صة بها ،وبع�ض
المهن المرتبطة بالبحر ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات
المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (مركب  -بحر � -سمك ) والمفاهيم الريا�ضية كالعداد ( )7-1والعد الترتيبي
من الأول �إلى الخام�س وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين ،الأحجام (كبير � ،صغير� ،أكبر من� ،أ�صغر من)
و�أي�ض ًا العالقات المكانية (خارج  -داخل  -فوق  -تحت).
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المشاريع
13-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الحا�سوب في رو�ضتي  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-079/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الحا�سوب في رو�ضتي) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي
تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل الحا�سوب ك�آلة �إلكترونية ،ويقدر �أهميته في كل جوانب الحياة ،ودوره في
الرو�ضة ،كما يتعرف �إلى �أجزائه الظاهرة ،وكيفية ت�شغيله ،وفوائده ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من
مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (حا�سوب � -شا�شة  -قر�ص) ،والمفاهيم
الريا�ضية كالعددين ( )2-1رمز ًا ومدلوال ،والأعداد ( )3-1والعدد الترتيبي من الأول �إلى الثالث ،وكذلك
الت�صنيف وفق خا�صيتين  :النوع  -ال�شكل  -الحجم (كبير� ،صغير)  -اللون (�أبي�ض � -أ�سود  -رمادي)،
و�أي�ض ًا العالقات المكانية (قريب  -بعيد  -داخل  -خارج � -أمام  -خلف) .

المشاريع
14-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج � :أنا الإن�سان  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-078/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (�أنا الإن�سان) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى
�أن يتعرف الطفل �إلى ذاته ،ويتقبل جن�سه و�أع�ضاء ج�سمه ،وهيكله العظمي ،كما يتعرف مراحل نموه والفرق
بينه وبين الآخرين من ال�صغار والكبار ،وحوا�سه الخم�س ،و�أ�شكال ال�شعوب المختلفة ،بالإ�ضافة �إلى ما
تقدمه للطفل من مفردات لغوية مرتبطة بمو�ضوع الخبرة (ر�أ�س  -يد � -إن�سان) ،والمفاهيم الريا�ضية
كالعددين ( )4-3رمز ًا ومدلو ًال والأعداد ( ،)4-1والأعداد من الأول �إلى الرابع ،وكذلك الت�صنيف وفق
خا�صيتين  :النوع ال�شكل  -اللون  -الحجم (كبير�،صغير� ،أكبر من �أ�صغر من) بالإ�ضافة �إلى مفاهيم
الطول ( طويل  -ق�صير� ،أطول من� ،أق�صر من) والوزن ( ثقيل ،خفيف� ،أثقل من� ،أخف من) .

37

38

المشاريع
15-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :النا�س يعملون  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-077/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (النا�س يعملون) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف
�إلى �أن يتعرف الطفل المهن المختلفة ،و�أماكن تواجدها ،والأعمال التي يقوم بها �أ�صحابها ،ومخاطرها،
و�أهميتها للمجتمع ،مع تعرف مالب�س �أ�صحاب هذه المهن و�أدواتهم ،و�ضرورة احترامهم ،بالإ�ضافة �إلى
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة ( طبيب  -نجار
 معلم) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعددين  )5-4( :رمز ًا ومدلوالً ،والأعداد ( )5-1والأعداد من الأولالخام�س  ،وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم (كبير � -صغير � -أكبر من
� -أ�صغر من ) ،و�أي�ض ًا العالقات المكانية (فوق  -تحت).

المشاريع
16-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :غذائي  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-076/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (غذائي) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى �أن
يتعرف الطفل الغذاء � :أنواعه ،وم�صادره ،والمفيد منه ،وكيفية المحافظة عليه ،كما يتعرف �إلى الأطعمة
التي تقوي الأ�سنان وت�ضرها ،ووظيفة الأ�سنان و�أهميتها ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية
تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (خ�ضار ،فواكه� ،ألبان) ،والمفاهيم الريا�ضية اللون،
و�أي�ض ًا الكم (كثير  -قليل � -أكثر من � -أقل من) ،والوزن (ثقيل  -خفيف � -أثقل من � -أخف من).
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المشاريع
17-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الماء والهواء  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-082/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الماء وال�ه��واء) للم�ستوى الثاني من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل �أهمية الماء للكائنات الحية ،وم�صادره قديماً ،وحديثاً،
وخوا�صه ،ووجوده في حاالت مختلفة ،وكذلك ا�ستخداماته وبع�ض التجارب العلمية المرتبطة به ،كما
يتعرف �أهمية الهواء النقي ،والملوث ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض
الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (هواء  -ماء  -ثلج ) والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )8رمز ًا ومدلوالً،
والأعداد ( )8-1وكئلك الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم (كبير � -صغير
 �أكبر من � -أ�صغر من) و�أي�ضا الوزن (ثقيل  -خفيف � -أثقل من � -أخف من ) والكم (كثير  -قليل � -أكثرمن � -أقل من).

المشاريع
18-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :حيوانات ونباتات  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-081 /2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (حيوانات ونباتات) الم�ستوى الثاني من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل الحيوانات من حيث �أنواعها� ،أ�شكالها� ،أ�صواتها ،حركتها،
طرق تكاثرها ،فائدتها ،و�صلة الإن�سان بها (الأليف وغير الأليف) ،كما يتعرف النباتات من حيث �أنواعها
و�أجزا�ؤها ،واحتياجاتها ،وفائدتها للإن�سان ،و�أ�ساليب الزراعة و�أدواتها وخطواتها ،ومراحل نمو النبات،
بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (ورد
 �شجر -حيوان) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )9رمزا ومدلوال ،واالعداد ( ،)1-9وكذلك الت�صنيفوفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم (كبير � -صغير � -أكبر من � -أ�صغر من) ،و�أي�ضا
الطول (طويل  -ق�صير � -أطول من � -أق�صر من ) ،والكم (كثير  -قليل � -أكثر من � -أقل من) وال�سرعة
(�سريع  -بطيء � -أ�سرع من� ،أبط�أ من) .
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المشاريع
19-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الف�صول الأربعة  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-080/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الف�صول الأربعة) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف
�إلى �أن يتعرف الطفل الف�صول الأربعة ،ومظاهرها ،وحاالت الجو فيها ،ويميز بين كل منهما من حيث
(المالب�س  -فوائدها  -م�ضارها  -و�سائل الوقاية فيها من البرد والحر و�أثرها في حياة الإن�سان ،بالإ�ضافة
�إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (�صيف � -شتاء
 ربيع  -خريف) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )10رمز ًا مدلوالً ،والأعداد من ( )10-1والمجموعةالخالية ،ومفهوم ال�صفر ،وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم
(كبير� ،صغير �أكبر من� ،أ�صغر من) و�أي�ض ًا الطول (طويل  -ق�صير � -أطول من � -أق�صر من) ،والوزن
(ثقيل  -خفيف � -أثقل من � -أخف من).

المشاريع
20-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :الإ�سالم ديني  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-083/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (الإ�سالم ديني) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف
�إلى �أن يتعرف الطفل �أركان الإ�سالم الخم�سة ،وبع�ض دالالت وعادات �شهر رم�ضان المبارك ،ومظاهر
عيد الفطر وعيد الأ�ضحى المبارك ،وكيفية بناء الكعبة الم�شرفة و�أحداث عام الفيل ،وق�صة بئر زمزم
بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة
(اهلل � -صالة  -زكاة حج) والمفاهيم الريا�ضية كالعدد ( )11رمز ًا ومدلوالً ،والأعداد من ( )11-1وكئلك
الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم كبير� ،صغير� ،أكبر من � -أ�صغر من)،
و�أي�ض ًا الطول (طويل  -ق�صير � -أطول من � -أق�صر من) .والزمن (�صباح ًا  -ظهر ًا  -م�ساء).
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المشاريع
21-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :بلدي الكويت  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-084 /2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (بلدي الكويت)الم�ستوى الثاني من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية
التي تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل الكويت قديم ًا وحديث ًا من حيث العلم والمعالم والتعليم والزى والعادات
االجتماعية كما يتعرف بع�ض الأحداث التاريخية ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل
في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة (علم  -كويت � -سور � -أبراج) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد:
( )12رمز ًا ومدلوالً ،وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل -الحجم (كبير� ،صغير،
�أكبر من� ،أ�صغر من)  -اللون (�أ�سود � -أخ�ضر � -أبي�ض � -أحمر) و�أي�ض ًا الطول ( طويل  -ق�صير � -أطول
من � -أق�صر من).

المشاريع
22-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :االت�صاالت  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-075/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة(االت�صاالت) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى �أن
يتعرف الطفل �أنواع و�سائل االت�صاالت قديم ًا وحديثاً ،و�أ�سماء بع�ض ال�صحف الكويتية والمهن المرتبطة
بها ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة بمو�ضوع الخبرة
(فاك�س -هاتف  -ر�سالة) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد  )13( :رمز ًا ومدلو ًال والأعداد ( ،)13-1وكذلك
الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم (كبير� ،صغير� ،أكبر من � -أ�صغر من)،
و�أي�ض ًا العالقات المكانية (فوق  -تحت � -أعلى � -أ�سفل  -داخل  -خارج � -أمام  -خلف) والم�سافة (بعيد
 قريب � -أبعد من � -أقرب من) والطول ( طويل  -ق�صير� -أطول من � -أق�صر من) وال�سرعة ( �سريع -بطيء � -أ�سرع من � -أبط�أ من).

45

46

المشاريع
23-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :النفط  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-074/2010 :
يقدم هذا البرنامج خبرة (النفط) من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى �أن
يتعرف الطفل رحلة النفط من ا�ستخراجه �إلى ت�صديره ،واهم الموانئ النفطية في الكويت و�أهمية النفط
كثروة قومية فيها ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة
بمو�ضوع الخبرة (حقل  -ناقلة  -نفط) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد  )14 ( :رمز ًا ومدلوالً ،والأعداد
( )14-1وكئلك الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم ( كبير � ،صغير� ،أكبر
من� ،أ�صغر من) ،و�أي�ض ًا العالقات المكانية (قريب  -بعيد � -أقرب من � -أبعد من) ،والوزن (ثقيل  -خفيف
� -أثقل من � -أخف من ) والكم (كثير  -قليل � -أكثر من � -أقل من ).

المشاريع
24-1
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -دولة الكويت
ا�ســم البرنامــج  :البحر  -الم�ستوى الثاني
رقــم الإيــــداع 4-073/2010 :
قدم هذا البرنامج خبرة (البحر) للم�ستوى الثاني من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي
تهدف �إلى �أن يتعرف الطفل البيئة البحرية ،و�أن�شطتها ،وخيراتها ،وم�صدر الماء في الكويت حديث ًا
وعملية تقطير مياه البحر ،ويتعرف ال�سمك من حيث �أنواعه وفوائده و�أجزا�ؤه وطريقة تنظيفه و�أدوات
�صيده و�أماكن بيعه ،بالإ�ضافة �إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بع�ض الكلمات المرتبطة
بمو�ضوع الخبرة (خليج  -غو�ص  -جزيرة) ،والمفاهيم الريا�ضية كالعدد  )15( :رمز ًا ومدلوالً ،والأعداد
( ،)1-15وكذلك الت�صنيف وفق خا�صيتين �أو �أكثر  :النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم ( كبير � -صغير
 �أكبر من � -أ�صغر من ) ،و�أي�ض ًا العالقات المكانية (فوق  -تحت  -داخل  -خارج) ،والطول (طويل -ق�صير � -أطول من � -أق�صر من ) والوزن (ثقيل  -خفيف � -أثقل من � -أخف من).
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المشاريع
2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية والتعليم  -المملكة الأردنية الها�شمية
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2009 :
فكرة الم�شروع:

تم ت�صميم وتنفيذ م�شروع تطوير برمجيات مرحلة ريا�ض الأطفال للمملكة الأردنية الها�شمية
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية ،حيث يغطي الم�شروع جميع وحدات مرحلة ريا�ض الأطفال
بالمملكة الأردنية الها�شمية.
يهدف الم�شروع �إلى ا�ستخدام التكنولوجيا لتدعيم �أ�س�س العملية التربوية والتي �صممت لتحفيز طفل
الرو�ضة على التعلم من خالل �إثارة دافعيته للتعلم بوا�سطة البرمجيات ذات الو�سائط المتعددة .تم تطوير
البرمجيات التعليمية بالتعاون مع ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،وتحت �إ�شراف خبراء
من وزارة التربية والتعليم الأردنية والمركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
تم تطوير عدد ثمانية برامج تعليمية للعمل من خالل البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم في
المملكة الأردنية الها�شمية ومن خالل الأقرا�ص المدمجة بمعدل قر�ص مدمج واحد لكل وحدة تعليمية في
مناهج ريا�ض الأطفال بالمملكة ،وذلك في حزم برمجية تحتوي كل حزمة على � 8أقرا�ص مدمجة ودليل
ا�ستخدام وت�شغيل متكامل داخل مغلف كارتوني �أنيق و�سهل اال�ستخدام.
تم توفير البرمجيات في جميع ف�صول مدار�س ريا�ض الأطفال الحكومية ،وبد أ� العمل على تطبيق
البرمجيات في مدار�س ريا�ض الأطفال بالمملكة ابتداء من العام الدرا�سي ( 2010-2009م)

مخرجات الم�شروع :

�أنا ورو�ضتي � -أ�سرتي  -حيواناتي  -وطني  -نباتاتي  -مائي � -أر�ضي � -أنا�شيد رو�ضتي

المشاريع
1-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج � :أنا ورو�ضتي
رقــم الإيــــداع 4-046/2010 :
يتنقل الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى في الرو�ضة حيث يتعرف مرافقها و�أن�شتطها
المختلفة ،وا�ستخدامات الحا�سوب في البيت والرو�ضة ،ويتم التدريب في هذه الوحدة على الحروف (�أ،
ب ،م ،و ،ر ،ي ،ت) والأرقام ( )1،2،3والحروف الإنجليزية ()A-L-C-P
وي�ستك�شف العديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية مثل المربع والم�ستطيل والدائرة ،وي�شاهد
الق�ص�ص المفيدة (ق�صة ن��زول ال�ق��ر�آن) ،ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية وينمي المفاهيم
الأخالقية.
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المشاريع
2-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج � :أ�سرتي
رقــم الإيــــداع 4-051 /2010 :
يتنقل الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى في البيت ومع الجيران ليتعرف �أفراد الأ�سرة
والأ�صدقاء ويتعرف دور الأب و الأم ووظيفتهما في الأ�سرة ،كما ي�ستك�شف مرافق البيت ،والمالب�س التي
يلب�سها وحاالت الجو المختلفة ،كما يتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية (�س،
د) والإنجليزية ( )H-Dوالأرق��ام ( ،)6،5،4والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية مثل الطول،
وي�شاهد الق�ص�ص المفيدة (الجار) ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية وينمي المفاهيم الأخالقية
مثل الأمانة.

المشاريع
3-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج  :حيواناتي
رقــم الإيــــداع 4-050/2010 :
يتعرف الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى من خالل وحدة العديد من الحيوانات في البيئة
و�أنواعها ،كما يتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية (ح ،ن ،ل ،ز) واالنجليزية
( ، )E-N-R-Zوالأرقام (  )9،8،7والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية مثل الأ�شكال الهند�سية،
ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية ويتعرّف ق�ص�ص ًا من القر�آن الكريم (ق�صة �أ�صحاب الفيل) ،كما
ينمي المفاهيم الأخالقية مثل الرفق بالحيوان.
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المشاريع
4-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج  :وطني
رقــم الإيــــداع 4-045/2010 :
يتعرف الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى وطنه الأردن وعلمه وال�سالم الوطني الخا�ص به
وي�ستك�شف م�ؤ�س�سات الدولة وبع�ض المهن المهمة التي تخدم الوطن (ال�شرطي ،الجندي ،رجل المطافئ،
الطيار) والمالب�س التي يلب�سونها ،كما يتعرف بع�ض �آثار الأردن (جر�ش  -عجلون  -البتراء) ،ويتطرق �إلى
النظافة و�أهميتها ،كما يتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية (ع ،ف� ،ص� ،ش)
واالنجليزية ( )F-K-Q-Mوالأرقام ( )12،11،10والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية وي�شاهد
الق�ص�ص المفيدة ،ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية مثل :حفظ �سورة الن�صر ،وينمي المفاهيم
الأخالقية مثل التعاون.

المشاريع
5-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج  :نباتاتي
رقــم الإيــــداع 4-044/2010 :
يتعرف الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى النباتات وزراعتها والثمار و�أنواعها ،ويميز
بين الأطعمة التي يتناولها ،ويتطرق �إلى النظافة و�أهميتها قبل وبعد الأكل ،كما يميز بين العمالت النقدية
المختلفة ،ويتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية (خ ،ذ ،ط ،ق) واالنجليزية
( )G-T-O-S-Yوالأرقام ( ،)15،14،13والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية مثل الوزن ،وي�شاهد
الق�ص�ص المفيدة (ق�صة �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم) ،ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية مثل التقرب
�إلى اهلل بالدعاء وال�شكر على نعمه ويحفظ �سورة الإخال�ص ،وينمي المفاهيم الأخالقية مثل ال�صدق.
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المشاريع
6-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج  :مائي
رقــم الإيــــداع 4-049/2010 :
يتعرف الطفل م��ع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى ال�م��اء� ،أهميته وم���ص��ادره وموا�صفات
الماء ال�صالح لل�شرب ويتطرق �إلى �أهمية النظافة (ال�سواك ،الو�ضوء ،اال�ستحمام) ،كما يتعرف مفهوم
الحرارة وطريقة قيا�سها ،ويتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية (ك ،ج ،هـ ،غ)
واالنجليزية (  ) B - W - I - U - Jوالأرقام (  ) 18،17،16والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية
مثل ال�سعة ،وي�شاهد الق�ص�ص المفيدة ،ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية مثل حفظ �سورة الكوثر،
وينمي المفاهيم الأخالقية مثل تعلم النظام .

المشاريع
7-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج � :أر�ضي
رقــم الإيــــداع 4-048/2010 :
يتعرف الطفل مع �شخ�صيات البرنامج عمر و�سلمى الأر�ض والتربة ،وي�ستك�شف �أ�صناف الأغذية
المفيدة وال�ضارة للج�سم و�آداب تناول الطعام ،كما يتعرف الظل وال�ضوء وم�صدره الرئي�سي ال�شم�س ،ويتم
التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة العربية ( ظ ،ث� ،ض) والإنجليزية ( )V-Xوالأرقام
( )20،19والعديد من المفاهيم المعرفية والريا�ضية مثل ال�سعة ،وي�شاهد الق�ص�ص المفيدة (الإ�سراء
والمعراج) ،ويمار�س الأن�شطة االجتماعية والدينية حيث يتعرف بع�ض �أ�سماء اهلل الح�سنى مثل (الخالق،
ال�شافي) كما يحفظ �سورة النا�س ،وينمي المفاهيم الأخالقية مثل المحافظة على البيئة وتعلم �إماطة
الأذى عن الطريق.
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المشاريع
8-2
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات ريا�ض الأطفال  -المملكة الأردنية الها�شمية
ا�ســم البرنامــج � :أنا�شيد رو�ضتي
رقــم الإيــــداع 4-047/2010 :
يت�ضمن البرنامج عدد ( )29ن�شيد ًا تعليمي ًا �ضمن منهج ريا�ض الأطفال بالمملكة الأردنية الها�شمية
تخدم الأه��داف الخا�صة بالمرحلة وتنق�سم ما بين الأه��داف ال�سلوكية والأخالقية والدينية والمعرفية
والجمالية وغيرها.

المشاريع
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3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
فكرة الم�شروع:

يتمثل هذا الم�شروع في العمل على ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية تخدم ب�شكل محدد ومبا�شر
الأهداف التربوية لجميع مواد ال�صفوف الخم�سة من المرحلة االبتدائية في دولة الكويت .

مخرجات الم�شروع :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

القر�آن الكريم لل�صف الأول االبتدائي.
القر�آن الكريم لل�صف الثاني االبتدائي.
القر�آن الكريم لل�صف الثالث االبتدائي.
القر�آن الكريم لل�صف الرابع االبتدائي.
القر�آن الكريم لل�صف الخام�س االبتدائي.
اللغة العربية لل�صف الأول االبتدائي.
اللغة العربية لل�صف الثاني االبتدائي.
اللغة العربية لل�صف الثالث االبتدائي.
اللغة العربية لل�صف الرابع االبتدائي.
االجتماعيات لل�صف الثالث االبتدائي

المشاريع
1-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :القر�آن الكريم لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-072/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج القر�آن الكريم لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على �ستة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1التالوة :لقراءة الآيات (ال�سور) ب�صوت وا�ضح لتعليم الطالب القراءة ال�صحيحة وتحفيظه الآيات
المقررة على ال�صف الأول الإبتدائي.
�	.2أ�سباب النزول :عبارة عن ق�صة تو�ضح �أ�سباب نزول ال�سور المقررة على ال�صف الأول الإبتدائي.
 .3معاني الآيات  :معاني المفردات والمعنى الإجمالي لكلمات و�آيات ال�سور المقررة على ال�صف الأول
االبتدائي.
 .4تدريبات  :تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناق�صة ،اختيار من متعدد و�سحب و�إفالت.
 .5من �سيربح الر�سوم  :تلوين بع�ض الم�شاهد التي تم �سردها في �أثناء ال�شرح �أو التدريب.
 .6تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
2-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :القر�آن الكريم لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-071/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج القر�آن الكريم لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي على �ستة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1التالوة :لقراءة الآيات (ال�سور) ب�صوت وا�ضح لتعليم الطالب القراءة ال�صحيحة وتحفيظه الآيات
المقررة على ال�صف الثاني االبتدائي.
�	.2أ�سباب النزول :عبارة عن ق�صة تو�ضح �أ�سباب نزول ال�سور المقررة على ال�صف الثاني االبتدائي.
 .3معاني الآيات  :معاني المفردات والمعنى الإجمالي لكلمات و�آيات ال�سور المقررة على ال�صف
الثاني االبتدائي.
 .4تدريبات  :تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناق�صة ،اختيار من متعدد و�سحب و�إفالت.
 .5من �سيربح الر�سوم  :تلوين بع�ض الم�شاهد التي تم �سردها في �أثناء ال�شرح �أو التدريب.
 .6تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
3-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :القر�آن الكريم لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-070/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج القر�آن الكريم لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على �ستة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1التالوة :لقراءة الآيات (ال�سور) ب�صوت وا�ضح لتعليم الطالب القراءة ال�صحيحة وتحفيظه الآيات
المقررة على ال�صف الثالث االبتدائي.
�	.2أ�سباب النزول :عبارة عن ق�صة تو�ضح �أ�سباب نزول ال�سور المقررة على ال�صف الثالث االبتدائي.
 .3معاني الآيات  :معاني المفردات والمعنى الإجمالي لكلمات و�آيات ال�سور المقررة على ال�صف
الثالث االبتدائي.
 .4تدريبات  :تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناق�صة ،اختيار من متعدد و�سحب و�إفالت.
 .5من �سيربح الر�سوم  :تلوين بع�ض الم�شاهد التي تم �سردها في �أثناء ال�شرح �أو التدريب.
 .6تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
4-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :القر�آن الكريم لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-069/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج القر�آن الكريم لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على �ستة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1التالوة :لقراءة الآيات (ال�سور) ب�صوت وا�ضح لتعليم الطالب القراءة ال�صحيحة وتحفيظه الآيات
المقررة على ال�صف الرابع االبتدائي.
�	.2أ�سباب النزول :عبارة عن ق�صة تو�ضح �أ�سباب نزول ال�سور المقررة على ال�صف الرابع االبتدائي.
 .3معاني الآيات  :معاني المفردات والمعنى الإجمالي لكلمات و�آيات ال�سور المقررة على ال�صف
الرابع االبتدائي.
 .4تدريبات  :تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناق�صة ،اختيار من متعدد و�سحب و�إفالت.
 .5من �سيربح الر�سوم  :تلوين بع�ض الم�شاهد التي تم �سردها في �أثناء ال�شرح �أو التدريب.
 .6تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
5-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :القر�آن الكريم لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-068/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج القر�آن الكريم لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي على
�ستة اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1التالوة :لقراءة الآيات (ال�سور) ب�صوت وا�ضح لتعليم الطالب القراءة ال�صحيحة وتحفيظه الآيات
المقررة على ال�صف الخام�س االبتدائي.
�	.2أ�سباب ال�ن��زول :عبارة عن ق�صة تو�ضح �أ�سباب ن��زول ال�سور المقررة على ال�صف الخام�س
االبتدائي.
 .3معاني الآيات  :معاني المفردات والمعنى الإجمالي لكلمات و�آيات ال�سور المقررة على ال�صف
الخام�س االبتدائي.
 .4تدريبات  :تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناق�صة ،اختيار من متعدد و�سحب و�إفالت.
 .5من �سيربح الر�سوم  :تلوين بع�ض الم�شاهد التي تم �سردها في �أثناء ال�شرح �أو التدريب.
 .6تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب
كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
6-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :اللغة العربية لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-067/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد من
االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات الوحدات
وقائمة المعلم/ولي الأمر ووحدات.

ال�صف الأول هي:

� .1أنا و�أ�سرتي
 .2عقيدتي
 .3طعامي و�شرابي
 .4في الجمعية التعاونية
 .5في �سوق ال�سمك
 .6مدر�ستي.
بنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج على �ست �أيقونات للوحدات ال�ست بالإ�ضافة �إلى
�ست �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم /ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س
لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
7-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :اللغة العربية لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-066/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد من
االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات الوحدات
وقائمة المعلم/ولي الأمر ووحدات.

ال�صف الثاني هي:

 .1عقيدتي
� .2صحتي
 .3الوطن
 .4النا�س وال�سفر
بنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج على �أربع �أيقونات للوحدات الأربع بالإ�ضافة �إلى
�أربع �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم /ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س
لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
8-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :اللغة العربية لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-064/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد
من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات
الوحدات وقائمة المعلم/ولي الأمر ووحدات.

ال�صف الثالث هي:

 .1للكون خالق عظيم
 .2العلم في خدمة الإن�سان
 .3الكويت والنفط
 .4في البحر
 .5وطني الكويت
بنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج على خم�س �أيقونات للوحدات الخم�س بالإ�ضافة
�إلى خم�س �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم /ولي الأمر التي تعتبر بمثابة
فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
9-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :اللغة العربية لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-065/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد من
االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات الوحدات
وقائمة المعلم/ولي الأمر ووحدات.

ال�صف الرابع هي:

 .1من �أخالق الكويتين
 .2علماء نفعوا النا�س
 .3المال والحياة
 .4الحياة النيابية في دولة الكويت
 .5ا�صنع بنف�سك
بنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج على خم�س �أيقونات للوحدات الخم�س بالإ�ضافة
�إلى خم�س �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم /ولي الأمر التي تعتبر بمثابة
فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
10-3
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الأولى
ا�ســم البرنامــج  :االجتماعيات لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-086/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد
من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات
الوحدات وقائمة المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الثالث على ت�سع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة
الرئي�سة للبرنامج على ت�سع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى ت�سع �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى
�أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب
كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2009 :
فكرة الم�شروع:

ي�أتي هذا الم�شروع ا�ستكما ًال للمرحلة الأولى ويتمثل في العمل على ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية
تخدم ب�شكل محدد ومبا�شر الأهداف التربوية لباقي مواد ال�صفوف الخم�سة نتيجة للتغيير في بع�ض مناهج
المرحلة االبتدائية في دولة الكويت.

مخرجات الم�شروع :

 .1التربية الإ�سالمية لل�صف الأول االبتدائي.
 .2التربية الإ�سالمية لل�صف الثاني االبتدائي.
 .3التربية الإ�سالمية لل�صف الثالث االبتدائي.
 .4التربية الإ�سالمية لل�صف الرابع االبتدائي.
 .5التربية الإ�سالمية لل�صف الخام�س االبتدائي.
 .6اللغة الإنجليزية لل�صف الأول االبتدائي.
 .7اللغة الإنجليزية لل�صف الثاني االبتدائي.
 .8اللغة الإنجليزية لل�صف الثالث االبتدائي.
 .9اللغة الإنجليزية لل�صف الرابع االبتدائي.
 .10اللغة الإنجليزية لل�صف الخام�س االبتدائي.
 .11االجتماعيات لل�صف الرابع االبتدائي.

 .12االجتماعيات لل�صف الخام�س االبتدائي.
 .13التربية الوطنية لل�صف الأول االبتدائي.
 .14التربية الوطنية لل�صف الثاني االبتدائي.
 .15التربية الوطنية لل�صف الثالث االبتدائي.
 .16التربية الوطنية لل�صف الرابع االبتدائي.
 .17التربية الوطنية لل�صف الخام�س االبتدائي.
 .18المهارات الحياتية لل�صف الأول االبتدائي.
 .19المهارات الحياتية لل�صف الثاني االبتدائي.
 .20المهارات الحياتية لل�صف الثالث االبتدائي.
 .21المهارات الحياتية لل�صف الرابع االبتدائي.
 .22المهارات الحياتية لل�صف الخام�س االبتدائي.

المشاريع
1-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الإ�سالمية لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-108/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الإ�سالمية لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على
�سبعة اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1علوم القر�آن  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�س) ويحتوي كل در�س على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .2العقيدة  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .3الأحاديث  :يحتوي على �ستة �أحاديث (ثالثة �أحاديث لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل حديث على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .4الفقه  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .5ال�سيرة  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .6التهذيب  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .7تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح

ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
2-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الإ�سالمية لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-107/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الإ�سالمية لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي على �سبعة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1علوم القر�آن  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�س) ويحتوي كل در�س على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .2العقيدة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .3الأحاديث  :يحتوي على �ستة �أحاديث ( ثالثة �أحاديث لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل حديث على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .4الفقه  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .5ال�سيرة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .6التهذيب  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .7تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
3-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الإ�سالمية لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-106/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الإ�سالمية لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على
�سبعة اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1علوم القر�آن  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�س) ويحتوي كل در�س على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .2العقيدة  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .3الأحاديث  :يحتوي على �ستة �أحاديث ( ثالثة �أحاديث لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل حديث على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .4الفقه  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .5ال�سيرة  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .6التهذيب  :يحتوي على �ستة درو�س (ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .7تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
4-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الإ�سالمية لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-105/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الإ�سالمية لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على �سبعة
اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1علوم القر�آن  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�س) ويحتوي كل در�س على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .2العقيدة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .3الأحاديث  :يحتوي على �ستة �أحاديث ( ثالثة �أحاديث لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل حديث على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .4الفقه  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .5ال�سيرة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .6التهذيب  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .7تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
5-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الإ�سالمية لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-104/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الإ�سالمية لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي على
�سبعة اختيارات �أ�سا�سية هي :
 .1علوم القر�آن  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�س) ويحتوي كل در�س على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .2العقيدة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .3الأحاديث  :يحتوي على �ستة �أحاديث ( ثالثة �أحاديث لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل حديث على
�شرح وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .4الفقه  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .5ال�سيرة  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .6التهذيب  :يحتوي على �ستة درو�س ( ثالثة درو�س لكل ف�صل درا�سي ) ويحتوي كل در�س على �شرح
وتدريب لقيا�س مدى ا�ستيعاب الطالب لل�شرح.
 .7تقرير الم�ستخدم  :فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح
ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
6-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :اللغة الإنجليزية لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-116/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة الإنجليزية لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة الإنجليزية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الأول على ع�شر وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج
على ع�شر �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل
�أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
7-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :اللغة الإنجليزية لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-091/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة الإنجليزية لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة الإنجليزية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأم��ر ويحتوي ال�صف الثاني على ع�شر وح��دات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة
للبرنامج على ع�شر �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة
فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
8-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :اللغة الإنجليزية لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-090/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة الإنجليزية لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة الإنجليزية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الثالث على �ست ع�شرة وحدة وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة
للبرنامج على �ست ع�شرة �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
9-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :اللغة الإنجليزية لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-089/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة الإنجليزية لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة الإنجليزية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الرابع على ت�سع ع�شرة وحدة وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة
للبرنامج على ت�سع ع�شرة �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
10-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :اللغة الإنجليزية لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-088/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج اللغة الإنجليزية لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر اللغة الإنجليزية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الخام�س على خم�س ع�شرة وحدة وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة
للبرنامج على خم�س ع�شرة �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
11-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :االجتماعيات لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-087/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على عدد
من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات
الوحدات وقائمة المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الرابع على ت�سع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة
الرئي�سة للبرنامج على ت�سع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى ت�سع �أيقونات �أخرى الختباراتهم بالإ�ضافة �إلى
�أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب
كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
12-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :االجتماعيات لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-085/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى اختبارات
الوحدات وقائمة المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الخام�س على �سبع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي
القائمة الرئي�سة للبرنامج على �سبع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �سبع �أيقونات �أخرى الختباراتهم
بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع
ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
13-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الوطنية لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-117/2010 :
يغطي هذا البرنامج وح��دات منهج التربية الوطنية لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الأول على �أربع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج
على �أربع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل
�أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
14-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الوطنية لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-102/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الثاني على �أربع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج
على �أربع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل
�أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
15-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الوطنية لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-109/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الثالث على �أربع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج
على �أربع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل
�أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

87

88

المشاريع
16-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الوطنية لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-110/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الرابع على �أربع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة للبرنامج
على �أربع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة فهر�س لكل
�أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
17-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :التربية الوطنية لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-101/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية لهذا ال�صف بالإ�ضافة �إلى قائمة
المعلم/ولي الأمر ويحتوي ال�صف الخام�س على �أربع وحدات وبنا ًء على ذلك تحتوي القائمة الرئي�سة
للبرنامج على �أربع �أيقونات للوحدات بالإ�ضافة �إلى �أيقونة لقائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر بمثابة
فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
18-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :المهارات الحياتية لل�صف الأول االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-100/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج المهارات الحياتية لل�صف الأول االبتدائي ،حيث يحتوي على
عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد المهارات الحياتية المقررة لهذا ال�صف حيث تم معالجة
المفاهيم بالعديد من التدريبات والأن�شطة التفاعلية بالإ�ضافة �إلى قائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
19-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :المهارات الحياتية لل�صف الثاني االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-098/2010 :
يغطي هذا البرنامج وح��دات منهج المهارات الحياتية لل�صف الثاني االبتدائي ،حيث يحتوي
على عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد المهارات الحياتية المقررة لهذا ال�صف حيث تم معالجة
المفاهيم بالعديد من التدريبات والأن�شطة التفاعلية بالإ�ضافة �إلى قائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
20-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :المهارات الحياتية لل�صف الثالث االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-097/2010 :
يغطي هذا البرنامج وح��دات منهج المهارات الحياتية لل�صف الثالث االبتدائي ،حيث يحتوي
على عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد المهارات الحياتية المقررة لهذا ال�صف حيث تم معالجة
المفاهيم بالعديد من التدريبات والأن�شطة التفاعلية بالإ�ضافة �إلى قائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
21-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :المهارات الحياتية لل�صف الرابع االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-096/2010 :
يغطي هذا البرنامج وح��دات منهج المهارات الحياتية لل�صف الرابع االبتدائي ،حيث يحتوي
على عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد المهارات الحياتية المقررة لهذا ال�صف حيث تم معالجة
المفاهيم بالعديد من التدريبات والأن�شطة التفاعلية بالإ�ضافة �إلى قائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.
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المشاريع
22-4
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات المرحلة االبتدائية  -المرحلة الثانية
ا�ســم البرنامــج  :المهارات الحياتية لل�صف الخام�س االبتدائي.
رقــم الإيــــداع 4-095/2010 :
يغطي هذا البرنامج وحدات منهج المهارات الحياتية لل�صف الخام�س االبتدائي ،حيث يحتوي
على عدد من االختيارات الرئي�سة ت�ساوي عدد المهارات الحياتية المقررة لهذا ال�صف حيث تم معالجة
المفاهيم بالعديد من التدريبات والأن�شطة التفاعلية بالإ�ضافة �إلى قائمة المعلم/ولي الأمر التي تعتبر
بمثابة فهر�س لكل �أن�شطة البرنامج مع و�ضع ن�سبة مئوية بجانب كل ن�شاط لتو�ضيح ن�سبة �إنجاز الطالب.

المشاريع
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المشاريع
5
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات مهارات العلوم والريا�ضيات (الحلقة الأولى )3-1
اجلهة امل�ستفيدة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
فكرة الم�شروع:

ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية حا�سوبية لمهارات العلوم والريا�ضيات لل�صفوف الثالثة الأولى
من المرحلة االبتدائية وال��واردة تحت البرنامج رقم (ب/2/ك) �ضمن برامج المركز العربي للبحوث
التربوية لدول الخليج التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي ي�ضم دولة الإمارات العربية المتحدة،
ومملكة البحرين ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،دولة قطر والجمهورية اليمنية.
وقد تم �إنتاج برنامجين تعليميين بواقع برنامج تعليمي لمهارات مادة العلوم لل�صفوف الثالثة
الأولى من المرحلة االبتدائية وبرنامج تعليمي لمهارات مادة الريا�ضيات لل�صفوف الثالثة الأولى من
المرحلة االبتدائية في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج .وتوفير البرامج التعليمية
المنتجة على �أقرا�ص ليزر مدمجة مع توفير كتيب ت�شغيل وتعليمات لكل قر�ص.

مخرجات الم�شروع:

 .1مهارات العلوم
 .2مهارات الريا�ضيات

المشاريع
1-5
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات مهارات العلوم والريا�ضيات (الحلقة الأولى )3-1
ا�ســم البرنامــج  :مهارات العلوم
رقــم الإيــــداع 4-038/2010 :
يعالج هذا البرنامج بع�ض ًا من مهارات العلوم لل�صفوف الثالثة الأولى من المرحلة االبتدائية وهي
كما يلي :
 :يجمع البيانات والمعلومات عن الأ�شياء والحوادث والظواهر با�ستخدام الحوا�س
الم�شاهدة
الخم�س.
التعريف والتحديد  :ي�سمي الأج�سام والحوادث والأماكن ب�أ�سمائها ال�صحيحة وفقا لما تعلمه ،ويعرف
بع�ض الم�صطلحات والظواهر العلمية.
 :يبين وي�صوغ الت�شابه واالختالف بين الأج�سام والأحداث والأماكن.
المقارنة
 :يكون مجموعات مبنية على واح��دة �أو �أكثر من الخ�صائ�ص الم�شتركة �أثناء
الت�صنيف
م�شاهداته.
 :يف�سر تف�سير ًا علمي ًا �صحيح ًا جدو ًال �أو مجموعة بيانات �أو بع�ض الظواهر.
التف�سير
 :يحدد الم�شكلة وي�صوغها بعبارات وا�ضحة.
لتجريب
 :يعتبر تعبير ًا لغوي ًا �سليم ًا عم ًا ي�شاهده في التجارب والفح�ص والنتائج الم�ستخل�صة.
التعبير
ا�ستخدام المراجع  :ي�ستخل�ص المعلومات من م�صادر التعلم المتاحة له.
 :يتعاون مع �أقرانه في �إجراء التجارب والفحو�ص العملية.
التعاون
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المشاريع
2-5
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات مهارات العلوم والريا�ضيات (الحلقة الأولى )3-1
ا�ســم البرنامــج  :مهارات الريا�ضيات
رقــم الإيــــداع 4-041/2010 :
يعالج هذا البرنامج بع�ض ًا من مهارات الريا�ضيات لل�صفوف الثالثة الأولى من المرحلة االبتدائية وهي كما يلي:
 - 1مهارات الأعداد الطبيعية والعد حتى .9999
 1-1يعين العدد ال�سابق مبا�شرة والعدد التالي مبا�شرة.
 2-1يحدد القيمة المنزلية لرقم (في نطاق الآحاد و الع�شرات والمئات والآالف) .
 - 2الجمع والطرح و ال�ضرب والق�سمة على الأعداد الطبيعية
 1-2ي�ستخدم خوارزميات الجمع على الأعداد الطبيعية لجمع عددين �أو �أكثر كل منها بحدود � 4أرقام بناتج ال يزيد عن .9999
 2-2ي�ستخدم خوارزميات الطرح على الأعداد الطبيعية لطرح عدد من �آخر كل منهما في حدود � 4أرقام.
 2-3ي�ستخدم حقائق ال�ضرب الأ�سا�سية حتى  9x9لإيجاد نتائج ال�ضرب .
 2-4يوجد ناتج ق�سمة عدد على �آخر موظفا حقائق ال�ضرب الأ�سا�سية حتى . 9x9
 - 3مهارات العالقات واالقترانات .
 1-3يكمل �سال�سل �أعداد ب�أنماط مختلفة .
 2-3ي�صدر حكم ًا على �صحة عبارة تحوي �إحدى العالقات (< )= ،> ،بين عددين كل منهما في حدود � 4أرقام .
 - 4العالقات واالقترانات على الك�سور.
 1-4يقارن بين ك�سرين لهما المقام نف�سه وكل منهما ≤ . 10/9
 2-4يحول الواحد ال�صحيح �إلى ك�سر مقامه معلوم .
 - 5مهارات العمليات الح�سابية (الجمع والطرح)على الك�سور.
 1-5يجمع ك�سرين متحدي المقام (كل منهما ≤  10/9وبناتج �أ�صغر من �أو ي�ساوي الواحد ال�صحيح).
 2-5يطرح ك�سر ًا من �آخر (متحدي المقام) وكل منهما ≤ .10/9
 - 6مهارات الهند�سة
 1-6يميز بين القطعة الم�ستقيمة و الم�ستقيم و الخط المنحني.
 2-6يميز بين النقاط الم�ستوية والمنحنيات و المج�سمات المر�سومة في حدود ما در�س.
 - 7مهارات القيا�س
 1-7يقي�س طول قطعة م�ستقيمة بال�سنتيمتر م�ستخدما الم�سطرة ويكتب القيا�س و وحدة القيا�س.
 2-7مهارات الجمل الريا�ضية.
 3-7يختار نوع العملية المنا�سبة ( )+ ،- ،* ،+التي تجعل جملة مفتوحة عبارة �صحيحة.

المشاريع
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المشاريع
6
ا�ســم الم�شــروع  :الألعاب التربوية للمرحلة االبتدائية
اجلهة امل�ستفيدة  :تالميذ المرحلة االبتدائية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
رقــم الإيــــداع 4-042/2010 :
فكرة الم�شروع:

قام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بتنفيذ الحلقة الأول من م�شروع الألعاب التربوية
والتي تخدم طالب المرحلة االبتدائية ،حيث يحتوي البرنامج على العديد من الألعاب التي تجمع بين
الترفيه وبين اكت�ساب المعلومات والمهارات العلمية ،حيث �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إلى �أن �أ�سلوب
التعلم باللعب من �أف�ضل الطرق الكت�ساب المهارات.
تحوي البرمجيات عدد ( )15لعبة تربوية تفاعلية هادفة للمرحلة االبتدائية ،تت�ضمن معلومات
مفيدة وتدعم احتياجات الأطفال في هذه المرحلة.

المشاريع
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المشاريع
7
ا�ســم الم�شــروع � :أنا�شيد تعليمية للمرحلة الإبتدائية
اجلهة امل�ستفيدة  :تالميذ المرحلة الإبتدائية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
رقــم الإيــــداع 4-039/2010 :
فكرة الم�شروع:

تتكون الأنا�شيد التعليمية للمرحلة االبتدائية من مجموعة مختارة من الأنا�شيد التعليمية المرتبطة
بالمناهج الدرا�سية باللغتين العربية واالنجليزية ،وقد ا�ستخدمت الو�سائط المتعددة من ر�سومات و�صوت
وحركة لإخراج عمل مدمج �ضمن معايير محددة.
تحوي البرمجيات عدد ( )30من الأنا�شيد التعليمية الهادفة باللغتين العربية واالنجليزية للمرحلة
االبتدائية ،تت�ضمن معلومات مفيدة وتدعم احتياجات الأطفال في هذه المرحلة.
تم تطوير هذا المنتج لما لم�سه المركز الإقليمي من اهتمام الطفل في هذه المرحلة بالأنا�شيد
حيث تعتبر و�سيلة جاذبة ال�ستقبال المعلومات عند الأطفال.

المشاريع
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المشاريع
8
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )Iلل�صفوف 3-2-1
اجلهة امل�ستفيدة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
الجهة الممولة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2002 :

فكرة الم�شروع:

تتمثل فكرة الم�شروع في ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية حا�سوبية في العلوم لل�صفوف الثالثة
الأولى من المرحلة االبتدائية بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي ي�ضم دولة الإمارات
العربية المتحدة ،مملكة البحرين ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،دولة قطر
والجمهورية اليمنية.
تم �إنتاج ثالثة برامج تعليمية بواقع برنامج تعليمي في العلوم لكل �صف من ال�صفوف الثالثة
الأولى من المرحلة االبتدائية في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج .وتوفير البرامج
التعليمية المنتجة على �أقرا�ص ليزر مدمجة مع توفير كتيب ت�شغيل وتعليمات لكل قر�ص.
تم تدريب ع��دد من ال�ك��وادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في ال��دول الأع�ضاء بمكتب
التربية العربي لدول الخليج على ا�ستخدام البرمجيات المنتجة .

المشاريع
1-8
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )Iلل�صفوف 3-2-1
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف الأول االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-039/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلوم لل�صف الأول االبتدائي من خالل رحلة
بالبالون بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية وق�ص�ص ًا علمية و�أنا�شيد
هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة �أداء المتعلم
من خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف الأول االبتدائي :
• بيتنا.
• الحيوانات والنباتات.
• مدر�ستنا.
• الإن�سان والحيوانات والنباتات.
• �أع�ضاء ج�سم الإن�سان ووظائفها.
• الماء والهواء �ضروريان لحياة الإن�سان.
• كيف نتعرف الأ�شياء حولنا.
• الت�شابه واالختالف بين الماء و الهواء.
• الأر�ض وال�سماء.
• حركة الماء والهواء.
• فوائد ال�شم�س لنا.
• الأدوات ت�ساعدنا.
• الحيوانات.
• الأدوات التي ت�ساعدنا متنوعة.
• النباتات.
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2-8
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )Iلل�صفوف 3-2-1
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف الثاني االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-033/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلوم لل�صف الثاني االبتدائي من خالل
رحلة �إلى حديقة الحيوان بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية وق�ص�ص ًا
علمية و�أنا�شيد هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة
�أداء المتعلم من خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف الثاني االبتدائي :
• الأ�شياء الحية وغير الحية.
• قيا�س الحرارة.
• الحيوانات والنباتات.
• انتقال الحرارة.
• الإن�سان.
• المطر.
• الأ�صوات مختلفة.
• الغاز.
• فوائد ال�صوت لنا.
• القوة والحركة.
• انتقال ال�صوت.
• كيف تنتقل الأ�شياء من مكان لآخر؟
• ماذا نحتاج كي نرى الأ�شياء حولنا؟
• كيف نجعل حركة الأ�شياء من مكان لآخر �أ�سهل؟
• مرور ال�ضوء خالل الأ�شياء.
• الأر�ض.
• ال�ضوء والظالل.
• الليل والنهار.
• ال�ضوء والألوان.
• الجهات الأ�صلية.
• فوائد الحرارة.
• القمر والنجوم.

المشاريع
3-8
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )Iلل�صفوف 3-2-1
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف الثالث االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-034/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلوم لل�صف الثالث االبتدائي من خالل
رحلة مدر�سية بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية وق�ص�ص ًا علمية و�أنا�شيد
هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة �أداء المتعلم من
خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف الثالث االبتدائي :
• ماذا ت�أكل الكائنات الحية؟
• ذوبان الأ�شياء في الماء.
• كيف تح�صل الكائنات على طعامها ؟
• الإن�سان والماء.
• الحيوانات المفتر�سة.
• فوائد الكهرباء وم�صادرها.
• �أين تعي�ش الحيوانات والنباتات؟
• الدائرة الكهربائية.
• الحيوانات والنباتات التي تعي�ش على الياب�سة.
•المغناطي�س الكهربائي.
• الحيوانات التي تعي�ش في الماء.
•فوائد البحر والنهر.
• �إذا تحتاج الكائنات الحية كي تعي�ش؟
•كيف ي�ستفيد االن�سان من البحر والنهر ؟
• �سالمتي.
•ف�صول ال�سنة.
• �صحتي.
•الظواهر الجوية حولنا.
• حاالت الماء.
• الماء حولنا.
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9
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIلل�صفوف 6-5-4
اجلهة امل�ستفيدة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
الجهة الممولة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2007:

فكرة الم�شروع:

تتمثل فكرة الم�شروع في ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية حا�سوبية لمنهج العلوم (الحلقة الثانية)
التي ت�ضم ال�صفوف الرابع والخام�س وال�ساد�س من المرحلة االبتدائية بالتعاون مع مكتب التربية العربي
لدول الخليج �ضمن برامج الخطة الم�شتركة لتطوير المناهج في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول
الخليج وهي دولة االم��ارات العربية المتحدة ،مملكة البحرين ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية،
�سلطنة عمان ،دولة قطر وجمهورية اليمن .قابلة للعر�ض على �شبكة االنترنت.
تم �إنتاج ثالثة برامج تعليمية بواقع برنامج تعليمي في العلوم لكل �صف من ال�صفوف الرابع والخام�س
وال�ساد�س في المرحلة االبتدائية للدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج .وتوفير البرامج
التعليمية المنتجة على �أقرا�ص ليزر مدمجة مع توفير كتيب ت�شغيل وتعليمات لكل قر�ص.
كما تم تحميل ن�سخة معدلة للعمل على البوابة التعليمية لمكتب التربية العربي لدول الخليج متوافقة
مع المعايير الدولية . SCORM
تم تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية
العربي لدول الخليج على ا�ستخدام البرمجيات المنتجة.

المشاريع
1-9
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIلل�صفوف 6-5-4
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف الرابع االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-035/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلوم لل�صف الرابع االبتدائي من خالل
رحلته مع عالم �إلى جزيرة العلوم بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية
وق�ص�ص ًا علمية و�أنا�شيد هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،ويمكنه قيا�س م�ستواه من خالل
اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة �أداء المتعلم من
خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف الرابع االبتدائي :
• مرافق البيت
• بناء البيت
• الماء و الحياة
• الهواء و الحياة
• ماذا ن�أكل ؟
• ه�ضم الطعام
• هل عدد النا�س حولنا يزيد ؟
• هل عدد الحيوانات حولنا يزيد ؟

• هل عدد النباتات حولنا يزيد ؟ • م�صادر النفط
• ت�صدير النفط
• كيف ي�صنع النبات غذاءه ؟
• الموا�صالت البرية
• حفظ الأغذية
• الموا�صالت البحرية
• فوائد الكهرباء
• الموا�صالت الجوية
• م�صادر الكهرباء
• الإن�سان والأر�ض
• مالب�سنا
• الإن�سان والقمر
• �صناعة المالب�س
• فوائد النفط
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2-9
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIلل�صفوف 6-5-4
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف الخام�س االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-036/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلم لل�صف الخام�س االبتدائي من خالل
رحلته مع عالم في غرفة االختراعات بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية
وق�ص�ص ًا علمية و�أنا�شيد هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،ويمكنه قيا�س م�ستواه من خالل
اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة �أداء المتعلم من
خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف الخام�س االبتدائي :
• الحيوانات الفقارية
• الحيوانات الالفقارية
• المادة وحاالتها
• �أثر الحرارة على المادة
• قيا�س الحرارة
• انتقال الحرارة

• الأر�ض
• التربة
• الزراعة
• خوا�ص ال�ضوء
• ال�ضوء والألوان
• المجال المغناطي�سي

• الكهرباء
• �أجهزة الج�سم
• الإ�سعافات الأولية
• الإن�سان كائن حي متميز
• الف�ضاء

المشاريع
3-9
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIلل�صفوف 6-5-4
ا�ســم البرنامــج  :العلوم لل�صف ال�ساد�س االبتدائي
رقــم الإيــــداع 4-037/2010 :

�ضمن �سل�سلة علوم الخليج ي�ستمتع المتعلم في برنامج العلوم لل�صف ال�ساد�س االبتدائي من خالل
رحلته مع عالم في غرفة االختراعات بالكثير من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن مواقف تعليمية
وق�ص�ص ًا علمية و�أنا�شيد هادفة و�ألعاب ًا تربوية والعديد من �أفالم الفيديو ،ويمكنه قيا�س م�ستواه من خالل
اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية ،كما يتمكن ولي الأمر �أو المعلم من متابعة �أداء المتعلم من
خالل قائمة خا�صة تت�ضمن تقارير الأداء.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم لل�صف ال�ساد�س االبتدائي :
البيئة ومكوناتها
• العالقة بين مكونات البيئة
• موارد البيئة
• تلوث البيئة
• �أجزاء النبات ووظائفه
• كيف ي�صنع النبات غذائه؟
• تكاثر النبات
• الطحالب والفطريات والبكتريا
• الإن�سان و الميكروبات

• المادة وخوا�صها ,المادة وحاالتها • ال�شم�س والأر�ض والنجوم
• التغيرات التي تطر�أ على المادة • القمر
• ف�صول ال�سنة
• العنا�صر والمركبات
• المجموعة ال�شم�سية
• المخاليط والمحاليل
• ا�ستك�شاف الف�ضاء
• الك�شف عن المواد
• الهواء الجوي حولنا
• �ضغط الهواء الجوي
• الهواء الجوي والطق�س
• الر�صد الجوي

113

114

المشاريع

المشاريع

115

116

المشاريع
10
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIIلل�صفوف 9-8-7
اجلهة امل�ستفيدة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
الجهة الممولة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2008 :

فكرة الم�شروع:

ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية حا�سوبية في العلوم لل�صفوف ال�سابع والثامن والتا�سع من
المرحلة المتو�سطة بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي ي�ضم دولة الإم��ارات العربية،
مملكة البحرين ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية،
تم �إنتاج العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية في كل من المجاالت العلمية التالية:
 العلوم الفيزيائية العلوم الحياتية علوم الأر�ضوقد تم رفع البرمجيات على البوابة التعليمية لمكتب التربية العربي لدول الخليج على �شكل �أن�شطة
تعليمية متوافقة مع المعايير الدولية . SCORM
كما تم توفير البرامج التعليمية المنتجة من خالل �أقرا�ص ليزر مدمجة مع توفير كتيب ت�شغيل
وتعليمات لكل قر�ص.
تم تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية
العربي لدول الخليج على ا�ستخدام البرمجيات المنتجة.

المشاريع
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIIلل�صفوف 9-8-7
ا�ســم البرنامــج  :العلوم الفيزيائية
رقــم الإيــــداع 4-043/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في العلوم الفيزيائية للمرحلة المتو�سطة �ضمن �سل�سلة علوم الخليج
بدول مجل�س التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج .وتت�ضمن البرمجيات العديد
من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم
الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم الإلكتروني ومن خالل اختبارات
قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالعلوم الفيزيائية الرئي�سية :
• خوا�ص المادة
• الطاقة الحرارية
• تغيرات المادة
• الأحما�ض والقواعد والأمالح
• الحركة
• المركبات
• ال�شغل والآالت

• القوة والحركة
• طبيعة ال�صوت
• �أمثلة على القوى
• القوة في الموائع
• مكونات المادة
• تحوالت الطاقة

• التكنولوجيا
• ال�ضوء
• ال�شغل والطاقة
• الكهرباء
• الجدول الدوري
• التفاعالت الكيميائية
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIIلل�صفوف 9-8-7
ا�ســم البرنامــج  :العلوم الحياتية
رقــم الإيــــداع 4.043/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في العلوم الحياتية للمرحلة المتو�سطة �ضمن �سل�سلة علوم الخليج بدول
مجل�س التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج .
وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب
العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بعلوم الحياة الرئي�سية :
• الوحدة في المخلوقات الحية
• الخلية وحدة بناء الأحياء
• الت�صنيف
• الوراثة
• �أجهزة ج�سم الإن�سان
• مقدمة النبات

المشاريع
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IIIلل�صفوف 9-8-7
ا�ســم البرنامــج  :علوم االر�ض والف�ضاء
رقــم الإيــــداع 4.043/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في علوم الأر�ض والف�ضاء للمرحلة المتو�سطة �ضمن �سل�سلة علوم الخليج
بدول مجل�س التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج .
وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب
العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بعلوم الأر�ض والف�ضاء الرئي�سية :
• طبقات الأر�ض
• الكرة الأر�ضية وعالقتها بالكون
• الف�ضاء والزمن
• البيئات الطبيعية
• الأنظمة البيئية
• البيئة ومكوناتها
• الإن�سان والبيئة
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IVلل�صفوف 12-11-10
اجلهة امل�ستفيدة  :مكتب التربية العربي لدول الخليج
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي والإجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2010 :

فكرة الم�شروع:

ت�صميم و�إنتاج برمجيات تعليمية حا�سوبية في العلوم للمرحلة الثانوية ل�صالح وزارات التربية
والتعليم يدول الخليج بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي ي�ضم دولة الإمارات العربية
المتحدة ،مملكة البحرين ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،دولة قطر و الجمهورية
اليمنية.
تم �إنتاج العديد من الأن�شطة التعليمية في كل من المجاالت العلمية التالية:
• الفيزياء
• الكيمياء
• الأحياء
• الجيولوجيا
وقد تم رفع البرمجيات على البوابة التعليمية لمكتب التربية العربي لدول الخليج على �شكل �أن�شطة
تعليمية متوافقة مع المعايير الدولية SCORM
كما تم توفير البرامج التعليمية المنتجة من خالل �أقرا�ص ليزر مدمجة مع توفير كتيب ت�شغيل
وتعليمات لكل قر�ص.
تم تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية
العربي لدول الخليج على ا�ستخدام البرمجيات المنتجة.

المشاريع
1-11
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IVلل�صفوف 12-11-10
ا�ســم البرنامــج  :الفيزياء للمرحلة الثانوية.
رقــم الإيــــداع 4-118/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في الفيزياء للمرحلة الثانوية �ضمن �سل�سلة علوم الخليج بدول مجل�س
التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج .وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة
التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن
للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل
وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالفيزياء للمرحلة الثانوية :
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IVلل�صفوف 12-11-10
ا�ســم البرنامــج  :الكيمياء للمرحلة الثانوية.
رقــم الإيــــداع 4-118/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في الكيمياء للمرحلة الثانوية �ضمن �سل�سلة علوم الخليج بدول مجل�س
التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج .
وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب
العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة بالكيمياء للمرحلة الثانوية :

المشاريع
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ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IVلل�صفوف 12-11-10
ا�ســم البرنامــج  :الأحياء للمرحلة الثانوية.
رقــم الإيــــداع 4-118/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في الأحياء للمرحلة الثانوية �ضمن �سل�سلة علوم الخليج بدول مجل�س
التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب
العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة الأحياء للمرحلة الثانوية :

125

126

المشاريع
4-11
ا�ســم الم�شــروع  :برمجيات علوم الخليج ( )IVلل�صفوف 12-11-10
ا�ســم البرنامــج  :الجيولوجيا للمرحلة الثانوية.
رقــم الإيــــداع 4-118/2010 :

ت�أتي البرمجيات التعليمية في الجيولوجيا للمرحلة الثانوية �ضمن �سل�سلة علوم الخليج بدول مجل�س
التعاون الخليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وتت�ضمن البرمجيات العديد من الأن�شطة التعليمية التفاعلية التي تت�ضمن التدريبات والتجارب
العلمية والمواقف التعليمية و�أفالم الفيديو ،ويمكن للم�ستخدم قيا�س م�ستواه من خالل نظام �إدارة التعلم
الإلكتروني ومن خالل اختبارات قيا�س م�ستوى لكل وحدة تعليمية.
ويت�ضمن البرنامج المو�ضوعات الخا�صة الجيولوجيا للمرحلة الثانوية :
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ا�ســم الم�شــروع  :نظام بنك الأ�سئلة للمرحلتين المتو�سطة والثانوية
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2004 :
تم تطوير نظام بنك الأ�سئلة في جميع المجاالت الدرا�سية .ويهدف بنك الأ�سئلة �إلى م�ساعدة الطالب
على تح�سين م�ستوى �أدائهم من خالل ما يقرب من ( )200000مائتي �ألف �س�ؤال مدقق ومراجع من قبل موجهي
وزارة التربية بدولة الكويت حيث يغطي نظام بنك الأ�سئلة المرحلتين المتو�سطة والثانوية ،وفقا للمناهج والمقررات
الدرا�سية المعتمدة في دولة الكويت.
تم تد�شين الم�شروع ون�شره على �شبكة الإنترنت ب��دء ًا من العام 2004م مجانا للطالب على الموقع
الإلكتروني. )q8testbank.redsoft.org( :
يتيح النظام للم�ستخدم حل امتحان متكامل في المجال الدرا�سي المحدد لل�صف المحدد يتم توليده ع�شوائيا
في كل مرة وفق ًا للأوزان الن�سبية للمو�ضوعات و�شروط �إعداد االختبار الجيد في �أحد التقويمات الأ�سا�سية التالية :
 الفترات (الأولى/الثانية/المتبقية ) نهاية الف�صل الدرا�سي ( الأول/الثاني)والتي يتم تحديد الوحدات التدري�سية والمو�ضوعات لكل منها في كل مجال لكل �صف من قبل المخت�صين
بالمجال الدرا�سي ووفق ًا للخطة التدري�سية المعتمدة ،ويقوم الم�ستخدم بالإجابة عن �أ�سئلة االمتحان ،ومن ثم يقدم
النظام تقرير ًا للم�ستخدم يحتوي على عدد الأ�سئلة التي قام بحلها وعدد الأ�سئلة التي �أجاب عنها ب�شكل �صحيح
وعدد الأ�سئلة التي �أجاب عنها ب�صورة غير �صحيحة والدرجة التي ح�صل عليها من �إجمالي درجات االمتحان حيث
يح�صل الم�ستخدم على الدرجة كاملة في حالة الإجابة ال�صحيحة و�صفر ًا �إذا كانت �إجابته غير �صحيحة مع �إمكانية
ا�ست�صدار تقرير للم�ستخدم بعد انتهاء االمتحان يت�ضمن �إعادة ا�ستعرا�ض الأ�سئلة التي �أخط�أ في الإجابة عنها و�إحالته
�إلى ال�شرح والتعليق المب�سط للمفهوم ال�سابق الإ�شارة �إليه وفقا لهدفها المحدد وتو�ضيح الإجابة ال�صحيحة لها.
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ا�ســم الم�شــروع  :البرنامج التدريبي التفاعلي للرخ�صة
اجلهة امل�ستفيدة  :المنطقة العربية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
رقــم الإيــــداع 4-040/2010 :

الدولية لقيادة الحا�سوب ICDL on Line

فكرة الم�شروع:

إ�ع��داد المنهج التدريبي التفاعلي للإ�صدار الرابع من مفردات  ICDLلجميع الوحدات ال�سبع
مت�ضمنة المادة العلمية لكل وحدة والتمرينات والأ�سئلة باللغة الإنجليزية لعر�ضها على �أقرا�ص مدمجة
وعلى �شبكة الإنترنت.
تعريب المنهج التدريبي التفاعلي للإ�صدار الرابع بعد ا�ستكمال �إنتاجه باللغة الإنجليزية بالتعاون
مع مركز  ICDLبجامعة كاليفورنيا و�إنتاجها على �شكل �أقرا�ص مدمجة للتدريب على  ICDLباللغتين
العربية والإنجليزية .
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ا�ســم الم�شــروع  :المنهاج التعليمي ل�شهادة الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�سوب ICDL
اجلهة امل�ستفيدة  :المنطقة العربية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
رقــم الإيــــداع 4-031/2010 :
فكرة الم�شروع:

يحتوي المنهاج التدريبي لبرنامج الرخ�صة الدولية لقيادة الحا�سوب على �شرح واف لجميع
المهارات والمفاهيم للوحدات ال�سبعة للرخ�صة اعتمد في �سردها على بناء وتخطيط وا�ضح و�سهل لعر�ض
المفاهيم والمفردات بالكتاب وفق �أربعة م�ستويات متدرجة بهدف م�ساعدة المتدرب على ا�ستيعاب
المهارات والمفاهيم .
تم �إ�صدار المنهاج في مجموعة مغلفة ت�ضم عدد ( )7كتب يحتوي كل منها على �أحدى مهارات
الرخ�صة الدولية ال�سبعة وقر�ص مدمج واحد يت�ضمن مجموعة من ملفات العرو�ض التقديمية ،تعين
المدرب في �إدارة لقاءات جل�سة التدريب .
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ا�ســم الم�شــروع  :كتاب المدرب ( الدليل التربوي للمدرب المتميز)
اجلهة امل�ستفيدة  :مراكز التدريب بالمنطقة العربية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2005 :
فكرة الم�شروع:

نظر ًا لحاجة المدربين بالمعاهد ومراكز التدريب �إلى تعزيز مهاراتهم التدريبية من ر�ؤية تربوية
فقد تم �إعداد هذا الدليل بما ينعك�س �إيجابي ًا على �إداراتهم لجل�سات التدريب.
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ا�ســم الم�شــروع  :ت�صميم و�إنتاج برمجيات ريا�ض الأطفال المطورة
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2010 :
فكرة الم�شروع :

في �ضوء تطوير منهج ريا�ض الأطفال واالرتقاء به ،وت�ضمينه مفاهيم جديدة ترتبط بمواد اللغة
العربية والريا�ضيات واللغة الإنجليزية بما يتالءم مع طبيعة مرحلة الريا�ض ،ي�أتي م�شروع ت�صميم و�إنتاج
برمجيات ريا�ض الأطفال المطورة  -دولة الكويت .حيث تم تنفيذ الم�شروع بالتعاون مع الجهات المخت�صة
في وزارة التربية .وي�أتي هذا الم�شروع ا�ستكماال للجهود الم�شتركة وتتويجا للتعاون المثمر مع وزارة التربية
.
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ا�ســم الم�شــروع  :ت�صميم و�إنتاج برمجيات ريا�ض الأطفال المطورة  -الم�ستوى الأول
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2010 :
رقــم الإيــــداع 4-020/2010 :
فكرة الم�شروع :

يقدم هذا البرنامج �أن�شطة خبرات الم�ستوى الأول لريا�ض الأطفال من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية المتنوعة والتي ت�ستهدف تنمية مهارات الطفل في هذه المرحلة العمرية الهامة ،يتعرف الطفل
من خاللها على المفاهيم العامة لهذه المرحلة ويتمرن على المهارات التربوية الخا�صة بها ،بالإ�ضافة �إلى
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية للغة العربية واللغة االنجليزية والمفاهيم الريا�ضية المقررة ،ويحتوي
البرنامج على الأن�شطة التعليمية للخبرات التالية:
 .1رو�ضتي
 .2من �أنا
� .3أ�سرتي و�أقاربي وجيراني
� .4صحتي و�سالمتي
 .5الماء والهواء  -الم�ستوى الأول
 .6حيوانات ونباتات  -الم�ستوى الأول

� .7أ�صوات و�أ�شكال و�ألوان
 .8الجمعية التعاونية
 .9بلدي الكويت  -الم�ستوى الأول
 .10الموا�صالت
 .11البر
 .12البحر  -الم�ستوى الأول
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ا�ســم الم�شــروع  :ت�صميم و�إنتاج برمجيات ريا�ض الأطفال المطورة  -الم�ستوى الثاني
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
�سنـة الإ�صــدار 2013 :
رقــم الإيــــداع 4-019/2010 :
فكرة الم�شروع :

يقدم هذا البرنامج �أن�شطة خبرات الم�ستوى الثاني لريا�ض الأطفال من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية المتنوعة والتي ت�ستهدف تنمية مهارات الطفل في هذه المرحلة العمرية الهامة ي�ستكمل الطفل من
خاللها التعرف على المفاهيم العامة لهذه المرحلة والتدرب على المهارات التربوية الخا�صة بها ،بالإ�ضافة
�إلى ا�ستكمال المفردات اللغوية للغة العربية واللغة االنجليزية والمفاهيم الريا�ضية المقررة ،ويحتوي برنامج
الم�ستوى الثاني على الأن�شطة التعليمية للخبرات التالية:
 .1الحا�سوب في رو�ضتي
� .2أنا الإن�سان
 .3النا�س يعملون
 .4غذائي
 .5الماء والهواء  -الم�ستوى الثاني
 .6حيوانات ونباتات  -الم�ستوى الثاني

 .7الف�صول الأربعة
 .8الإ�سالم ديني
 .9بلدي الكويت  -الم�ستوى الثاني
 .10االت�صاالت
 .11النفط
 .12البحر  -الم�ستوى الثاني
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ا�ســم الم�شــروع  :الكتاب الإلكتروني ( حقيبتي في جيبي )
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2011 :
فكرة الم�شروع :

برنامج الكتاب الإلكتروني يت�ضمن ن�سخ �إلكترونية من كافة الكتب المدر�سية ذات مزايا عديدة
ت�سمح بالت�صفح وكتابة المالحظات وا�ستخدام الفهر�س والطباعة والتنقل بين الكتب وال�صفحات وغيرها
من المزايا العديدة ،وتوزيعها على كافة طالب �صفوف التعليم العام والتعليم الديني وتعليم الكبار
في وزارة التربية من خالل ذاكرة فال�ش ،لت�صاحب الطالب في البيت والمدر�سة ،ولتمثل بديال �سهل
اال�ستخدام للكتب المطبوعة ،يمكن للطالب ت�صفحها على جهاز الحا�سوب في المنزل �أو �أي مكان �آخر
وذلك تحت عنوان (حقيبتي في جيبي).
بلغ عدد الكتب المدر�سية التي تم معالجتها وتحويلها �إلى كتب �إلكترونية  911كتاب تحوي ما يقارب
� 150000صفحة ،تم اختزالها ومعالجتها في ذاكرة الفال�ش على �شكل كتب �إلكترونية وب�أعلى جودة وفق ًا
لأعلى الموا�صفات.
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ا�ســم الم�شــروع :الكتاب الإلكتروني لفئة �صعوبات التعلم (يُ�سْ ر)
اجلهة امل�ستفيدة  :مدار�س مركز تعليم وتقويم الطفل
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2012 :
فكرة الم�شروع:

طور المركز الإقليمي �إ�صدار ًا خا�ص ًا من الكتاب الإلكتروني لفئة �صعوبات التعلم ،حيث يعالج
احتياجات طالب هذه الفئة من خالل توفير ن�سخ الكرتونية من كافة الكتب المدر�سية بموا�صفات خا�صة
للم�ساعدة في ت�سهيل قراءة الن�صو�ص واالطالع على الكتب لهذه الفئة ،وقد تمت تجربة الإ�صدار على
عينة من طالب �صعوبات التعلم في مركز تقويم الطفل ومدر�سة ال�سديم ،ومن ثم ا�ستخدامه وتوزيعه على
المعلمين والطالب لت�صاحب الطالب في البيت والمدر�سة ولتمثل بديال �سهل اال�ستخدام للكتب المطبوعة.
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ا�ســم الم�شــروع  :ال�شبكة العربية للإعاقات و�صعوبات التعلم (�شعاع)
اجلهة امل�ستفيدة  :الم�ؤ�س�سات المتخ�ص�صة برعاية ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم
الجهة الممولة  :البنك الإ�سالمي للتنمية
�سنـة الإ�صــدار 2013 :
فكرة الم�شروع :

في �إطار تو�صيات الم�ؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في خدمة ذوي الإعاقات
و�صعوبات التعلم والذي عقد في دولة الكويت خالل الفترة  22 - 20مايو  2012تحت �شعار حياة �أف�ضل
 ...مع التكنولوجيا” في مقر ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،في العمل على تكوين
�شبكة عربية لتوحيد الجهود المبذولة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت وتوجيهها لال�ستفادة
الق�صوى منها في تطوير و�إنتاج البرمجيات والتطبيقات التقنية الحديثة وتطويعها لخدمة فئات ذوي
الإعاقات و�صعوبات التعلم .والتي �أ�صبحت �ضرورة تربوية ونقلة نوعية نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة
واال�ستفادة من الو�سائط التقنية المتقدمة في تطوير خدمة ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم.
وبناء عليه فقد بد أ� العمل على تطوير م�شروع ال�شبكة العربية للإعاقات و�صعوبات التعلم (�شعاع)
للعمل على دعم وتكامل الجهود المبذولة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات االت�صاالت وتوجيهها في تطوير
و�إنتاج البرمجيات والتطبيقات التقنية الحديثة وتطويعها لخدمة �أبنائنا الطالب من فئات ذوي الإعاقات
و�صعوبات التعلم كي ت�سهم في �إعداد جيل من ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم قادرين على التعامل الإيجابي
مع معطيات ع�صر تقنية المعلومات واللحاق ب�أقرانهم في اال�ستفادة الق�صوى من الثورة المعلوماتية والتكنولوجية،
كما ت�شكل ال�شبكة عبر �أنظمتها و�أدواتها قواعد بيانات توفر معلومات وبيانات و�إح�صائيات دقيقة وفعاليات وو�سيلة
ات�صال بين الفئات ذات العالقة.
رابط الموقع الإلكتروني http://shu3a3.redsoft.org :
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ا�ســم الم�شــروع  :البوابة العربية للتعليم الإلكتروني (اريج)
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارات التربية في الدول العربية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2013 :
فكرة الم�شروع :

تم تطوير البوابة العربية للتعلم الإلكتروني (�أري��ج ) لتحقيق �أه��داف المركز الإقليمي لتطوير
البرمجيات التعليمية ( )ReDSOFTفي نقل تقنيات التعلم الإلكتروني للمنطقة العربية ،والم�ساهمة
في تطوير وتح�سين العملية التعليمية في الم�ؤ�س�سات التعليمية من خالل التوظيف الجيد لتقنيتي االت�صال
والمعلومات ،وهذه البوابة موجهة �إلى كل من:
• الطالب  :تقدم البوابة للطالب العربي العديد من الخدمات التعليمية المفيدة من كتب �إلكترونية
و�أن�شطة تعليمية تفاعلية وتدريبات وبنوك الأ�سئلة و�أفالم الفيديو وغيرها من الأن�شطة التي تمكنه من
اكت�ساب مختلف �أنواع المهارات وت�ساعده على تنميتها و�إك�سابه مهارة التعلم الذاتي.
• المعلم :تقدم البوابة للمعلم العربي العديد من التقنيات التربوية الم�ساعدة المفيدة والتي تمكنه من
تحقيق الأهداف التربوية المعتمدة والح�صول على مواد تعلمية /تعليمية رقمية �سهلة اال�ستخدام ت�ضمن
تنوع �أدوات و�أ�ساليب التدري�س والتقويم .
• الهيئات التربوية الإداري��ة والفنية :حيث ت�ساعد البوابة �أع�ضاء الهيئة التربوية والم�شرفين الفنيين
ور�ؤ�ساء الأق�سام والموجهين الفنيين لعر�ض المناهج الدرا�سية ومو�ضوعاتها المختلفة ب�شكل رقمي متطور
على �شا�شة الحا�سوب با�ستخدام �شبكة الإنترنت للم�ساهمة في تحديث طرق التدري�س و�أ�ساليب التقويم .
• �أولياء الأمور وكافة قطاعات املجتمع :حيث ت�سهم البوابة في �إطالع �أولياء الأمور وكافة املهتمني بالعملية
التعليمية على املناهج الدرا�سية والطرق احلديثة في معاجلتها لت�سهل لهم م�ساعدة �أبنائهم في الدرا�سة
وتطوير الأداء ،وفي متابعة الأبناء �أوال ب�أول ب�سهولة وي�سر.
رابط الموقع الإلكتروني http://www.areeg.org :
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ا�ســم الم�شــروع  :البوابة الكويتية للتعليم الإلكتروني (�سراج)
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2013 :
فكرة الم�شروع :

البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني (�سراج) ،م�شروع وطني رائد يعتد به كنموذج لم�شاريع التعلم
الإلكتروني الحديثة ،ي�ستفيد منه مايزيد عن �أربعمائة �ألف طالب و طالبة في �صفوف التعليم العام بدولة
الكويت ،للم�ساهمة في �إعداد �أجيال من المتعلمين قادرين على التعامل الإيجابي مع معطيات ع�صر المعلومات
واللحاق بركب الدول المتقدمة في هذا المجال ،واال�ستفادة الق�صوى من الثورة المعلوماتية والتكنولوجية،
ونقل تقنيات التعلم الإلكتروني للمنطقة ،والم�ساهمة في تطوير وتح�سين العملية التعليمية من خالل التوظيف
الجيد لتقنيتي االت�صال والمعلومات في الم�ؤ�س�سات التعليمية �سراج هو ملتقى يربط كافة عنا�صر العملية
التعليمية والتي ت�شمل  :المعلم ،والطالب ،وولي الأمر �إلكترونيا من خالل مجموعة من الأنظمة والتطبيقات
والخدمات في بيئة تعليمية �إلكترونية جاذبة للطالب ؛ تن�سجم مع �أ�ساليبه في التعامل مع المجتمع الإلكتروني
وو�سائل االت�صال والح�صول على المعرفة.
تتكون البوابة من:
رابط الموقع الإلكتروني :
• الكتب الإلكترونية • .نماذج الدرو�س المرئية.
• الكتب التفاعلية.
• نماذج التقويم.
http://seraj.org.kw
• الأن�شطة التفاعلية • .العرو�ض التقديمية.
• التدريبات التفاعلية • .التجارب العلمية.
• الفيديو التعليمي.
• البيئة المدر�سية االفترا�ضية.
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ا�ســم الم�شــروع  :ت�صميم وتطوير برمجيات التعلم الإلكتروني لمادتي العلوم
والريا�ضيات بالمرحلة المتو�سطة
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�سنـة الإ�صــدار 2013 :
فكرة الم�شروع :

نفذ المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية م�شروع ت�صميم وتطوير برمجيات التعلم
الإلكتروني لمادتي العلوم والريا�ضيات بالمرحلة المتو�سطة بالتعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت
وباالتفاق مع م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.
وت�ضمن ال�م���ش��روع �إن �ت��اج برمجيات تعليمية لمناهج ال�ع�ل��وم وال��ري��ا��ض�ي��ات لجميع �صفوف
المرحلة المتو�سطة (م��ن ال�صف ال�ساد�س �إل��ى ال�صف التا�سع) ب��واق��ع �أرب�ع��ة ب��رام��ج ل�م��ادة العلوم
و�أربعة برامج لمادة الريا�ضيات .بالإ�ضافة �إلى ت�صميم و�إنتاج دليل ا�ستخدام مف�صل لكل من البرمجيات
المنتجة طبقا لأعلى الموا�صفات.

رابط الموقع الإلكتروني http://www.redsoft.org/ms :
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ا�ســم الم�شــروع  :المحتوى الإلكتروني لأدلة تدري�س الكفايات الأ�سا�سية وتقويمها
في اللغة العربية والعلوم والريا�ضيات
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارات التربية بدول مجل�س التعاون الخليجي
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2014 :
فكرة الم�شروع :

يهدف الم�شروع إ�ل��ى التوجه ال�شمولي ال��ذي �أفرزته التحوالت العالمية في التعليم بالكفايات
التعليمية ،غايته ت�أهيل �شخ�صية المتعلم وجعله في قلب االهتمام وتمكينه من مواجهة مختلف ال�صعوبات
والم�شكالت التي تعتر�ضه كي يتواءم مع احتياجات �سوق العمل ،بالت�أكيد على الكفاية والأداء بد ًال من
المعرفة ك�إطار مرجعي ،بما يتيح للفرد توظيف المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات التي اكت�سبها
في حل الم�شكالت الحياتية التي يواجهها.
ويعمل الم�شروع على بناء محتوى رقمي تفاعلي يكون دليل ومرجع �إلكتروني للمعلم حول الكفايات
الأ�سا�سية في مجاالت اللغة العربية ،الريا�ضيات والعلوم مت�ضمنا ما يلي:
 - 1دليل الكفايات الأ�سا�سية.
 - 2تحليل الكفايات التعليمية.
 - 3نماذج درو�س �إلكترونية تفاعلية في مجاالت اللغة العربية ،الريا�ضيات والعلوم للتدري�س با�ستخدام الكفايات.
 - 4نماذج مقترحة لتقويم الطالب.
رابط الموقع الإلكتروني https://www.redsoft.org/comp/ :
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ا�ســم الم�شــروع  :حكايات وعبر للأطفال (قطوف الخير)
اجلهة امل�ستفيدة  :كافة فئات الأطفال في الوطن العربي
الجهة الممولة  :الأمانة العامة للأوقاف ،دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2014 :
فكرة الم�شروع :

تعتبر الق�صة من الم�ؤثرات العميقة في وجدان الطفل وو�سيلة هامة لتربية الأطفال وتعليمهم
خا�صة في المراحل ال�سنية المبكرة.
من هذا المفهوم اهتمت الأمانة العامة للأوقاف ب�إدخال ال�شكل الق�ص�صي الم�شوق والذي ال يعتمد
على المبا�شرة الجامدة في ن�شاط التوعية بمفهوم الوقف الخيري وابراز �أهميته ودوره في تحقيق التكافل
المجتمعي وتنميته ،مع توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق هذا الغر�ض خ�صو�ص ًا في تقديم الق�صة،
ون�شرها ،وفي الو�صول �إلى الطفل العربي �أينما كان.
ولتحقيق ذلك قامت الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية لت�صميم وتطوير �سل�سلة حكايات تحمل عنوان “قطوف الخير” وهي ق�ص�ص تعليمية �إلكترونية
تنتج وتقدم في �شكل ر�سوم متحركة وتحتوي ر�سم وتحريك و�صوت وتفاعلية ب�شكل متطور.

رابط الموقع الإلكتروني http://qutoof.awqaf.org.kw :
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ا�ســم الم�شــروع � :ألعاب و�أن�شطة تربوية للأطفال ( قطوف الخير ) 2
اجلهة امل�ستفيدة  :كافة فئات الأطفال في الوطن العربي
الجهة الممولة  :الأمانة العامة للأوقاف ،دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2014 :
فكرة الم�شروع :

ي�أتي الحلقة الثانية من م�شروع ت�صميم وتطوير �سل�سلة قطوف الخير وال��ذي يت�ضمن ق�ص�ص
كرتونية تفاعلية و�ألعاب �إلكترونية متطورة باللغتين العربية واالنجليزية ،تحت عنوان «�سل�سلة قطوف
الخير» لت�ضم الق�ص�ص الفائزة في م�سابقة الكويت الدولية لت�أليف ق�ص�ص الأطفال في مجال الوقف
والعمل الخيري والتطوعي ،وت�شغيلها على تطبيقات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،في خطوة هامة نحو
الو�صول �إلى الطفل العربي بق�ص�ص تعليمية �إلكترونية و�ألعاب تربوية متطورة وهادفة.
ويتم عر�ض ق�ص�ص هذا الم�شروع على الموقع الإلكتروني وفي تطبيق �إلكتروني وعلى �شا�شات
الخطوط الجوية الكويتية.

رابط الم�شروع http://qutoof.awqaf.org.kw :
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ا�ســم الم�شــروع  :الق�ص�ص الكرتونية والأفالم التوعوية ثنائية وثالثية الأبعاد
اجلهة امل�ستفيدة  :كافة فئات الأطفال في الوطن العربي
الجهة الممولة  :جهات مختلفة
�سنـة الإ�صــدار 2014 :
فكرة الم�شروع :

تعتبر الق�ص�ص والأفالم التوعوية و�سيلة �إر�شادية هامة لتعزيز المفاهيم الأخالقية الحميدة ،كما
�أنها ت�ساهم في ن�شر ثقافات مرتبطة بممار�سات حياتية في عدة مجاالت منها المجال ال�صحي.
وفي هذا الم�شروع يتم �إنتاج مجموعة من الق�ص�ص و�أفالم الر�سوم المتحركة التي تعزز من تلك
الثقافات وتنمي ال�شعور بالمواطنة واالنتماء ،وي�ستخدم المركز الإقليمي في �إنتاج هذه الأفالم �أحدث
التقنيات والو�سائط ثنائية وثالثية الأبعاد.
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ا�ســم الم�شــروع  :تطبيق �سراج ()Windows Tablet
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
فكرة الم�شروع :

ي�أتي تطوير تطبيق البوابة الكويتية للتعلم الإلكتروني (�سراج) على الأجهزة اللوحية محقق ًا
لأهداف المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في نقل تقنيات التعلم الإلكتروني الحديثة للأنظمة
التعليمية ،ومن�سجم ًا مع دوره في تطوير وتح�سين العملية التعليمية في الم�ؤ�س�سات التربوية من خالل
التوظيف الجيد لتقنيتي االت�صال والمعلومات ،ومتوافق ًا مع توجه وزارة التربية في توفير �أجهزة لوحية
لطالب ومعلمي المرحلة الثانوية تعمل على �أنظمة ت�شغيل . Windows 8
ويكت�سب هذا التطبيق �أهميته كونه ملتقى يحوي �آالف الأن�شطة التعليمية المختلفة ويربط كافة
عنا�صر العملية التعليمية والتي ت�شمل :المعلم ،الطالب ،الهيئة الإدارية ،وولي الأمر �إلكتروني ًا من خالل
بيئة تعليمية �إلكترونية جاذبة؛ تتوافق مع �أ�ساليب التعامل في المجتمع الإلكتروني وو�سائل االت�صال وتلبي
الحاجات المتزايدة من المعرفة.
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ا�ســم الم�شــروع  :ق�صة حبيبنا محمد ﷺ

اجلهة امل�ستفيدة :كافة المهتمين ب�سيرة الحبيب محمد ﷺ من الناطقين باللغات الأربع
الجهة الممولة  :الأمانة العامة للأوقاف ،دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
فكرة الم�شروع:

في �إطار جهود الأمانة العامة للأوقاف في التعريف ب�سيرة النبي الكريم عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم ودوره في الح�ضارة الإن�سانية؛ قامت الأمانة العامة بت�أليف كتاب "ق�صـــة حبيبنا محمد ﷺ"
ليتناول جوانب من �سيرة الر�سول الكريم ﷺ.
وفي �سياق ا�ستثمار تكنولوجيا االت�صال والمعلومات لخدمة �أهداف الأمانة العامة للأوقاف ون�شر
�أن�شطتها جاء تعاونها مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في �إنجاز م�شروع ت�صميم وتطوير
تطبيقات �إلكترونية لـكتاب "ق�صـــة حبيبنا محمد ﷺ" ،ويت�ضمن الم�شروع ق�ص�ص �إلكترونية وكتاب
�إلكتروني وبنك �أ�سئلة ب�أربع لغات عالمية ،وت�ستخدم فيه �أح��دث �أدوات الو�سائط المتعددة من ر�سم
وتحريك و�صوت وتفاعلية وفق معايير عالمية ،مع تطويرها ون�شرها من خالل تطبيقات الأجهزة اللوحية
والهواتف الذكية والأقرا�ص المدمجة ،ومن خالل رابط الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للأوقاف.
ي�ساهم هذا الم�شروع في ن�شر ال�سيرة العطرة لر�سول اهلل ﷺ ور�سالته ال�سمحاء لدى جمهور كبير
ومتنوع على م�ستوى العالم.
رابط الم�شروع :

http://story_of_prophet_mohammad.redsoft.org/
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ا�ســم الم�شــروع  :المهارات الحياتية
اجلهة امل�ستفيدة  :طلبة دول مجل�س التعاون الخليجي
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
فكرة الم�شروع:

من المتعارف عليه �أن المهارات الحياتية هي ال�سلوكيات التي ي�ستخدمها الفرد في �إدارة �ش�ؤون
حياته ال�شخ�صية ،وهي ت�شكل المهارات الب�شرية التي تكت�سب عبر التعلم �أو التجربة المبا�شرة التي
ت�ستخدم للتعامل مع الم�شكالت والمواقف التي تواجه عادة حياة الإن�سان اليومية.
من هنا يكت�سب م�شروع البرمجيات التعليمية للمهارات الحياتية �أهمية كبرى كونه يعمل على تنمية
المهارات الحياتية لأبنائنا الطالب وي�ساعد المعلمين والم�شرفين التربويين على تحقيق ذلك ،وقد اهتم
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بهذا المجال في �إطار تبنيه لتطبيق نظرية التعلم الذاتي
فقام بالتعاون مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في تطوير برنامج تمكين مهارات الطالب
في المجاالت التقنية ،الثقافية الإعالمية ،والمواطنة.

رابط الم�شروع/http://lifeskills.redsoft.org :
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ا�ســم الم�شــروع  :البرامج الأكاديمية
الجهة الم�ستفيدة  :طلبة ومعلمي دول مجل�س التعاون الخليجي
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
فكرة الم�شروع :

في إ�ط��ار نظرية التعلم الذاتي يتبنى المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج م�شروع
البرامج الأكاديمية حر�ص ًا على اال�ستفادة من تقنيات المعلومات واالت�صاالت في التعلم الذاتي ،وذلك
بالتعاون مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
ويقوم البرنامج �إنتاج برامج �أكاديمية موجهة للطالب تغطي عدد ًا من البرامج التقنية الحديثة،
بهدف االرتقاء بم�ستوى الطالب العلمي والمهاري .ويتم بناء هذا البرنامج بالتكامل مع البرامج التقنية
الأخرى.

رابط الم�شروع http://courses.redsoft.org :

المشاريع

167

168

المشاريع
31
ا�ســم الم�شــروع  :بنك الأ�سئلة
اجلهة امل�ستفيدة  :وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�سنـة الإ�صــدار 2017 - 2016 :
فكرة الم�شروع :

ي�أتي م�شروع ت�صميم وتنفيذ بنك الأ�سئلة لمراحل التعليم العام ا�ستكما ًال لجهود دعم المنظومة
التعليمية بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة ،وليكون �أداة قيا�س �إلكترونية تعتمد في بنائها على معايير
التقويم والقيا�س لمتابعة �أداء الطالب وقيا�س مدى ا�ستيعابه للمادة العلمية والأهداف المطلوبة في المواد
المختلفة وتحديد نقاط ال�ضعف والقوة لديه.
ويغطي الم�شروع مواد الريا�ضيات والعلوم لكافة مراحل التعليم العام ،بما فيها مناهج الفيزياء
والكيمياء والأحياء والجيولوجيا المرحلة الثانوية.

رابط الم�شروع :

http://qbank.seraj.org.kw/login.aspx
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ا�ســم الم�شــروع  :نظام �إدارة وتطوير محتوى التعلم الإلكتروني لكلية التمري�ض
		 لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

اجلهة امل�ستفيدة  :كلية التمري�ض  -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2017 - 2016 :
فكرة الم�شروع:

بادر المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بتقديم درا�سة م�شروع “ت�شغيل نظام �إدارة
التعلم الإلكتروني وتطوير محتوى �إلكتروني لكلية التمري�ض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب”،
وتت�ضمن الدرا�سة ت�صور ًا متكام ًال لم�شروع ت�صميم وتطوير بيئة التعلم الإلكتروني المتكاملة والتي تحوي
نظام �إدارة التعلم والمحتوى الإلكتروني واعتمدت الدرا�سة على �أن يتم التطبيق �أو ًال في كلية التمري�ض
بالكلية (مقرري المايكرو بيولوجي -التغذية ) ،وذلك في �إطار ر�ؤية م�شتركة لكل من الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب والمركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية فيما يخ�ص تطوير المنظومة التعليمية
الجامعية.
وب�شكل عام يهدف الم�شروع �إلى تقديم المحتوى العلمي في �صورة �إلكترونية تفاعلية من خالل
كافة الو�سائل التكنولوجية المتاحة مع تمكين �أع�ضاء هيئة التدري�س/التدريب من ا�ستخدام التكنولوجيا
المتقدمة في تدري�س المقررات �إلكترونياً.
رابط الم�شروع :

https://nursing.redsoft.org
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ا�ســم الم�شــروع  :الكتاب التفاعلي
اجلهة امل�ستفيدة  :الهيئة التعليمية والإدارية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2017 :
فكرة الم�شروع :

ان�سجام ًا مع م�ساعيه لتحقيق الريادة التقنية فقد توجه المركز الإقليمي نحو تنفيذ م�شروع الكتاب
التفاعلي لي�صل من خالله �إلى تطبيقات يمكن ت�شغيلها ب�سهولة من خالل الأجيال الجديدة من الأجهزة
اللوحية المعا�صرة التي �أ�صبحت �إحدى �أهم بيئات التعلم ونقل المعرفة ،ويكت�سب الم�شروع �أهمية بالغة،
حيث الكتب التفاعلية ت�شكل قيمة م�ضافة باعتبارها من �أهم �أدوات التوا�صل المعرفي وو�سيلة هامة
للح�صول على المعلومة وتبادل المهارات واكت�ساب الكفايات.
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ا�ســم الم�شــروع  :م�شروع المو�سوعة العلمية الإلكترونية التفاعلية
		 لخدمة �صعوبات التعلم للمرحلة الإبتدائية والمتو�سطة
اجلهة امل�ستفيدة  :طالب ومعلمي �صعوبات التعلم
�سنـة الإ�صــدار 2017 :
فكرة الم�شروع :

يقوم هذا الم�شروع على تطوير مو�سوعة علمية �إلكترونية تفاعلية تخدم من يعانون �صعوبات التعلم
من الدار�سين في المرحلتين االبتدائية والمتو�سطة والتي قد ت�صل ن�سبتهم �إلى  % 15من �إجمالي الطلبة،
ويعمل هذا الم�شروع على تعزيز جهود وزارة التربية في دولة الكويت لتمكين هذه الفئة من التغلب على
م�شكلة �صعوبة التعلم وت�سهيل اندماجهم في التعليم العام.
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ا�ســم الم�شــروع  :بوابة موهوب التعليمية
اجلهة امل�ستفيدة  :مركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع
�سنـة الإ�صــدار 2018 :

فكرة الم�شروع :

تعمل �إدارة الموهبة في مركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع على تنفيذ البرنامج الرابع للمحور
اال�ستراتيجي الأول بم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي «دعم الطلبة الموهوبين والمتميزين في الريا�ضيات
والعلوم» .وتوفير �أف�ضل الأ�ساليب العلمية للك�شف عن الموهوبين والمبدعين من �أبناء دولة الكويت وتقديم
البرامج العلمية والتربوية المنا�سبة لرعايتهم و�إك�سابهم المهارات الالزمة وفق �أحدث المعايير العالمية
للتميز في هذا المجال ،ويعمل نظام "موهوب" الإلكتروني على الك�شف عن الموهوبين من بين الطلبة
الفائقين ح�سب معايير و�إجراءات محددة من قبل ق�سم االختبارات والت�شخي�ص والإر�شاد بمركز �صباح
الأحمد للموهبة والإبداع ،ووفق نظام �إلكتروني متكامل.

رابط الم�شروع :

https://mawhoob.redsoft.org/login.aspx
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ا�ســم الم�شــروع  :الكتاب ال�صوتي
اجلهة امل�ستفيدة  :التربويون والباحثون في مجال التربية والتعليم
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2019 :
يقوم الم�شروع على بناء موقع �إلكتروني لن�شر الكتب ال�صوتية (الم�سموعة) ،وربطه بنظام للبيع
الإلكتروني ليتم من خالله �شراء الكتب ال�صوتية الم�سموعة المن�شورة من قبل مكتب التربية العربي لدول
الخليج ،وا�ستعرا�ضها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق.
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ا�ســم الم�شــروع  :مختبر تقنيات الواقع االفترا�ضي المعزز ()AVR Lab
اجلهة امل�ستفيدة  :الطالب المعلمين وقطاعات التدريب بالجهات المختلفة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2019 :
يقوم الم�شروع على ت�أ�سي�س مختبر متطور لتقنيات الواقع االفترا�ضي المعزز لال�ستفادة منه في
�أعمال التطوير لأن�شطة الواقع االفترا�ضي ،وفي التدريب للقطاعات المختلفة .حيث تعتبر تكنولوجيا الواقع
االفترا�ضي المعزز من �أهم �أدوات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت التي تحدث �أعمق �أثر في عملية نقل
المعرفة ،من خالل تج�سيد الأحداث والحقائق �إلى واقع مرئي وم�سموع وملمو�س با�ستخدام منظومات
المحاكاة الرقمية لتوفير ميزة التفاعلية ،والت�شاركية ،واالنغما�س ،والح�ضور من بعد ،وحتى القدرة على
التعديل ،لتكون حلقة الو�صل بين الخيال والواقع لتحويل المعلومات �إلى مح�سو�سات وخبرة �إدراكية.
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التطبيقات
1-38
ا�ســـم التطبيــق  :كتابي
الفئة امل�ستفيدة  :طالب المراحل :الإبتدائية ،المتو�سطة ،الثانوية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار  2013 :ويحدث دوريا
نبذة عن التطبيق :

تطبيق “كتابي” هو تطبيق طوره المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ل�صالح وزارة
التربية بدولة الكويت ،وي�ضم ن�سخ �إلكترونية لكتب وزارة التربية على “الآب �ستور” ،ويتمتع بمزايا عديدة
ت�سمح بالت�صفح وكتابة المالحظات وا�ستخدام الفهر�س والطباعة والتنقل بين الكتب وال�صفحات
وغيرها مزايا تفيد الطالب في البيت والمدر�سة ،وي�شكل التطبيق بدي ًال �سهل اال�ستخدام للكتب المطبوعة
وللطالب ويتيح تفح�صها من خالل �أجهزة (.)iPad - iPhone

التطبيقات
2-38
ا�ســـم التطبيــق � :سل�سلة قطوف الخير
الفئة امل�ستفيدة  :الأطفال في الوطن العربي
الجهة الممولة  :الأمانة العامة للأوقاف  -دولة الكويت
�سنـة الإ�صــدار 2014 :
نبذة عن التطبيق :

في �إطار تعاون المركز الإقليمي مع الأمانة العامة للأوقاف في مجال ت�صميم وتطوير ق�ص�ص
كرتونية تفاعلية و�ألعاب �إلكترونية متطورة تم تنفيذ هذه ال�سل�سلة التي تحمل عنوان “�سل�سلة قطوف
الخير” والتي تعر�ض الق�ص�ص الفائزة في م�سابقة الكويت الدولية لت�أليف ق�ص�ص الأطفال في مجال
الوقف والعمل الخيري والتطوعي.
يهدف هذا الم�شروع �إلى دعم جهود الأمانة العامة للأوقاف في التوعية بمفهوم الوقف الخيري،
و�إبراز �أهميته ودوره في التكافل وتنمية المجتمع ،وذلك من خالل ا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا االت�صال
والمعلومات والو�سائط المتعددة من ر�سم وتحريك و�صوت وتفاعلية وفق معايير تربوية معتمدة ،حيث تم
تطوير الق�ص�ص والألعاب الم�صاحبة للعمل من خالل موقع الأمانة العامة للأوقاف ومن خالل تطبيقات
الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بالإ�ضافة �إلى الأقرا�ص المدمجة .
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3-38
ا�ســـم التطبيــق  :المكتبة الإلكترونية الوطنية للمرحلة الثانوية
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة الثانوية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
نبذة عن التطبيق :

المكتبة الإلكترونية الوطنية للمرحلة الثانوية تطبيق يحتوي على مناهج المرحلة الثانوية ،ويت�ضمن
الكتب المدر�سية ونماذج اختبارات و�أوراق عمل وغيرها ،مق�سمة ح�سب المناطق التعليمية ،وذلك من
خالل معالجة �إلكترونية لمهارات وكفايات الريا�ضيات بالمرحلة الثانوية.

التطبيقات
4-38
ا�ســـم التطبيــق  :علومي
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة المتو�سطة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
نبذة عن التطبيق :

يقدم تطبيق “علومي” معالجة �إلكترونية لمهارات وكفايات العلوم بالمرحلة المتو�سطة
(الإعدادية) باللغة العربية ،من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى تمكين الطالب من
مهارات وكفايات العلوم المختلفة ،وتت�ضمن الأن�شطة حل مجموعات من التدريبات التفاعلية.
ي�أتي ه��ذا الإن�ت��اج انطالق ًا من ال��دور ال��رائ��د للمركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
® ReDSOFTكمنظمة �إقليمية غير هادفة للربح �أخذت على عاتقها مهمة نقل تقنية �إنتاج البرمجيات
التعليمية �إلى المنطقة العربية ،من خالل درا�سة وتطوير و�إنتاج برمجيات وم��واد تعليمية مبنية على
ا�ستخدام الو�سائط المتعددة.
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التطبيقات
5-38
ا�ســـم التطبيــق  :علوم الكويت للمرحلة المتو�سطة
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة المتو�سطة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
نبذة عن التطبيق :

تطبيق “علوم الكويت للمرحلة المتو�سطة” يتكون من مجموعة متكاملة من الأن�شطة التعليمية
والتدريبات التفاعلية في العلوم للمرحلة المتو�سطة طبق ًا لمناهج وزارة التربية بدولة الكويت وتحت
�إ�شراف التوجيه الفني العام للعلوم.

التطبيقات
6-38
ا�ســـم التطبيــق  :ريا�ضيات الكويت للمرحلة المتو�سطة
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة المتو�سطة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
نبذة عن التطبيق :

يتكون تطبيق ريا�ضيات الكويت للمرحلة المتو�سطة من مجموعة من الأن�شطة التعليمية التفاعلية
في مادة الريا�ضيات للمرحلة المتو�سطة وقد و�ضع طبق ًا لمناهج وزارة التربية في دولة الكويت ،وبالتعاون
مع التوجيه الفني لمادة الريا�ضيات.

187

188

التطبيقات
7-38
ا�ســـم التطبيــق  :ريا�ضياتي
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة المتو�سطة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2015 :
نبذة عن التطبيق :

يقدم ه��ذا التطبيق معالجة �إلكترونية لمهارات وكفايات الريا�ضيات بالمرحلة المتو�سطة
(الإعدادية) باللغة العربية ،من خالل العديد من الأن�شطة التفاعلية التي تهدف �إلى تمكين الطالب من
مهارات وكفايات الريا�ضيات المختلفة ،وتت�ضمن الأن�شطة حل العديد من التدريبات التفاعلية.

التطبيقات
8-38
ا�ســـم التطبيــق  :ق�صة �سيدنا محمد ﷺ

الفئة امل�ستفيدة  :المهتمين ب�سيرة الر�سول ﷺ

الجهة الممولة  :الأمانة العامة للأوقاف
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
نبذة عن التطبيق :

يتناول هذا التطبيق جوانب من �سيرة الر�سول الكريم (ﷺ) ،والذي يت�ضمن ق�ص�ص �إلكترونية
ثالثية الأبعاد ومقاطع فيديو لأحداث ال�سيرة الكريمة بالإ�ضافة �إلى كتاب �إلكتروني وذلك ب�أربع لغات
عالمية هي (العربية  -الإنجليزية  -الفلبينية  -الأوردو  ،وبا�ستخدام �أحدث �أدوات الو�سائط المتعددة
من ر�سم وتحريك و�صوت وتفاعلية وفق معايير عالمية ،مع تطويرها ون�شرها من خالل تطبيقات الأجهزة
اللوحية والهواتف الذكية والأقرا�ص المدمجة ومن خالل رابط بموقع الأمانة العامة للأوقاف.
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التطبيقات
9-38
ا�ســـم التطبيــق  :المهارات الحياتية
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة دول مجل�س التعاون الخليجي
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
نبذة عن التطبيق :

من المتعارف عليه �أن المهارات الحياتية هي ال�سلوكيات التي ي�ستخدمها الفرد في �إدارة �ش�ؤون
حياته ال�شخ�صية ،وهي ت�شكل المهارات الب�شرية التي تكت�سب عبر التعلم �أو التجربة المبا�شرة التي
ت�ستخدم للتعامل مع الم�شكالت والمواقف التي تواجه عادة حياة الإن�سان اليومية.
من هنا يكت�سب م�شروع البرمجيات التعليمية للمهارات الحياتية �أهمية كبرى كونه يعمل على تنمية
المهارات الحياتية لأبنائنا الطالب وي�ساعد المعلمين والم�شرفين التربويين على تحقيق ذلك ،وقد اهتم
المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بهذا المجال في �إطار تبنيه لتطبيق نظرية التعلم الذاتي
فقام بالتعاون مع المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في تمكين مهارات الطالب في المجاالت
التقنية ،الثقافية الإعالمية ،والمواطنة .

التطبيقات
10-38
ا�ســـم التطبيــق  :البرامج الأكاديمية
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة دول مجل�س التعاون الخليجي
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
نبذة عن التطبيق :

يهدف هذا البرنامج �إلى تعزيز جهود المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج التي ت�ستهدف
دعم “التعلم الذاتي” ،حيث تم بناء البرنامج بتكامل مجموعة برامج تقنية في مجاالت الروبوت المدر�سي.
يقوم الم�شروع على �إنتاج برامج �أكاديمية موجهة للطالب تغطي عدد ًا من البرامج التقنية الحديثة
في مجاالت الروبوت المدر�سي ،بهدف االرتقاء بم�ستوى الطالب العلمي والمهارى.
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التطبيقات
11-38
ا�ســـم التطبيــق � :صحتي
الفئة امل�ستفيدة  :فئة الأطفال
الجهة الممولة  :وزارة ال�صحة
�سنـة الإ�صــدار 2016 :
نبذة عن التطبيق :

اعتماد ًا على فل�سفة نظرية التعلم باللعب ،وهي إ�ح��دى �أهم النظريات الحديثة للتعليم في مرحلة
الطفولة كانت فكرة “م�شروع �ألعاب وق�ص�ص �إلكترونية في التوعية ال�صحية للأطفال” لتب�صيرهم بالعادات
ال�صحية ال�سليمة في مجاالت التغذية والأمن وال�سالمة النظافة ال�شخ�صية والتوعية المرورية وتنميتها بطريقة
�صحيحة ،با�ستخدام �أحدث �أدوات تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات ،حيث تعتبر التوعية ال�صحية بين الأطفال
من �أهم حلقات التوعية ال�صحية كونهم �أحد الفئات الأكثر عر�ضة للإ�صابة بالأمرا�ض والفئة الأكثر تقبال
للإر�شادات ال�صحية التوعوية ،كما �أنهم رجال الم�ستقبل و�أ�سا�س بناء المجتمع .وقد جاء تنفيذ هذا الم�شروع
في �إطار جهود وزارة ال�صحة بدولة الكويت في و�ضع الخدمات الطبية الوقائية في ب�ؤرة االهتمام .وبالتعاون
مع المكتب التنفيذي لمجل�س وزراء ال�صحة لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية طورت وزارة ال�صحة
ممثلة بالمكتب الإعالمي بوابة وتطبيق “�صحتي” للألعاب والق�ص�ص والأفالم الإلكترونية ،وي�ساهم تطبيق
“�صحتي” في ن�شر التوعية ال�صحية في مرحلة الطفولة من خالل مجموعة من الأن�شطة والعمليات التفاعلية
لغر�س وتعزيز المفاهيم والمهارات ال�صحية لدى الأطفال مثل (�ألعاب �صحية  -ق�ص�ص �إلكترونية � -أفالم
توعوية � -أن�شطة �صحية) والعديد من الأن�شطة الأخرى.

التطبيقات
12-38
ا�ســـم التطبيــق  :الكتاب التفاعلي
�إ�صــدار تجريبي

نبذة عن التطبيق :

ان�سجام ًا مع م�ساعيه لتحقيق الريادة التقنية فقد توجه المركز الإقليمي نحو تنفيذ هذا الم�شروع
لي�صل من خالله �إلى تطبيقات يمكن ت�شغيلها ب�سهولة من خالل الأجيال الجديدة من الأجهزة اللوحية
المعا�صرة التي �أ�صبحت �إحدى �أهم بيئات التعلم ونقل المعرفة.
ويكت�سب الم�شروع �أهمية بالغة حيث ت�شكل الكتب التفاعلية قيمة م�ضافة باعتبارها من �أهم �أدوات
التوا�صل المعرفي وو�سيلة هامة للح�صول على المعلومة وتبادل المهارات واكت�ساب الكفايات.
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التطبيقات
13-38
ا�ســـم التطبيــق  :بنك الأ�سئلة
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة ومعلمي وزارة التربية  -دولة الكويت
الجهة الممولة  :م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�سنـة الإ�صــدار 2017 :
بنك الأ�سئلة

يعتبر بنك الأ�سئلة �أداة قيا�س �إلكترونية تعتمد على معايير التقويم والقيا�س المعمول بها في
وزارة التربية بدولة الكويت .يعمل بنك الأ�سئلة على قيا�س الأداء التح�صيلي وا�ستيعاب الطالب للمادة
التعليمية وفقا للأهداف التربوية التعليمية للمجاالت الدرا�سية المختلفة  ،وكذلك تحديد نقاط ال�ضعف في
تح�صيل الطالب خالل الفترات الدرا�سية .يخدم نظام بنك الأ�سئلة طالب مراحل التعليم العام االبتدائية،
المتو�سطة والثانوية بدولة الكويت ،وت�ضم اختبارات الفترات والف�صول الدرا�سية �أ�سئلة مو�ضوعية لكافة
المواد الدرا�سية الأ�سا�سية .مق�سمة ح�سب توزيع المناهج الدرا�سية في المواد المختلفة وبناء على �أطر
االختبارات المحددة من قبل التواجيه الفنية العامة للمواد بهدف تنمية مهارات الطالب في التعلم الذاتي
من خالل الو�سائل التكنولوجية التفاعلية.

التطبيقات
14-38
ا�ســـم التطبيــق  :موهوب
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلتين المتو�سطة والثانوية
الجهة الممولة  :مركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع
�سنـة الإ�صــدار 2018 :
يعمل تطبيق موهوب على الك�شف عن الطلبة الموهوبين من خالل اختبارات مقننة وفق �أحدث
النُظم العالمية ،تمهيدا لإلحاقهم في برنامج ف�صول الموهبة الذي يهدف �إلى اكت�شاف وتطوير قدرات
الطلبة الموهوبين وت�أهيلهم ،وتزويدهم ب�أحدث الو�سائل التعليمية والتكنولوجية ،من خالل برامج �إثرائية
في مجال العلوم والريا�ضيات الحديثة بالتعاون مع الم�ؤ�س�سات العالمية ،لإيجاد قاعدة را�سخة من العلماء
والفنيين الموهوبين ت�سهم في االرتقاء بالمجتمع الكويتي الحديث.
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التطبيقات
15-38
ا�ســـم التطبيــق � :سراج
الفئة امل�ستفيدة  :طلبة المرحلة المتو�سطة والثانوية
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2019 :
ی�أتي تطبیق "�سراج " ك�إ�صدار مطور للبوابة الكویتیة للتعلم الإلكتروني "�سراج" الأكثر ا�ستخداما
في دولة الكویت ،حیث یحوي التطبیق بالإ�ضافة �إلى الكتب الدرا�سیة لكافة ال�صفوف بالتعلیم العام ،العدید
من �أن�شطة المحتوى الإلكتروني المرتبطة بالمناهج الدرا�سیة ،والم�ستمدة من محتوى البوابة الكویتیة
للتعلم الإلكتروني "�سراج" مثل الأن�شطة التفاعلیة ،الدرو�س المرئیة� ،أوراق العمل ،امتحانات الفترات
والأ�سئلة التقویمیة ،وغیرها

التطبيقات
16-38
ا�ســم التطبيــق  :الكتاب ال�صوتي
اجلهة امل�ستفيدة  :التربويون والباحثون في مجال التربية والتعليم
الجهة الممولة  :المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج
�سنـة الإ�صــدار 2019 :
يقوم م�شروع الكتاب ال�صوتي على بناء تطبيق �إلكتروني لن�شر الكتب ال�صوتية (الم�سموعة)،
وربطه بنظام للبيع الإلكتروني ليتم من خالله �شراء الكتب ال�صوتية الم�سموعة التي تمثل الإ�صدارات
التربوية المن�شورة من قبل مكتب التربية العربي لدول الخليج ،وا�ستعرا�ضها عبر هذا التطبيق.
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التطبيقات
17-38
ا�ســـم التطبيــق  :التعليم االفترا�ضي المعزز
الفئة امل�ستفيدة  :الطالب المعلمين وقطاعات التدريب بالجهات المختلفة
الجهة الممولة  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
�سنـة الإ�صــدار 2019 :
يعمل تطبيق التعليم االفترا�ضي المعزز على تقديم �أحدث نظم تطوير المحتوى الإلكتروني للمواد
الدرا�سية والتي تعمل على التفاعل المعزز للطالب مع بيئة تعلم ثرية عن طريق نماذج محاكاة للواقع يوفر
بيئة غامرة ،فيها تفاعل �أكبر مع المحتوى التعليمي االمر الذي يزيد من قدرة و�سرعة ا�ستيعاب المادة
العلمية ،وذلك ك�أحد تطبيقات الواقع االفترا�ضي المعزز (.)Augmented Virtual Reality

(�	)2.1أف�ضلية احلوار املقروء يف برامج التعلم الإلكرتوين للأطفال العرب
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كان الهدف من هذه التجربة لتقييم ت�أثير
�إ�ضافة الحوار المقروء على برنامج التعلم الإلكتروني
ي�ستند �إلى ن�ص مكتوب �أثناء ا�ستك�شاف الدرو�س .تم
تقييم درو�س في الكيمياء على قر�ص م�ضغوط .وقد تم
تقييم البرنامج من قبل  35طالبًا ( 20بنين و15بنات)
في �سن من  14حتى  16عامً ا ،وفي ال�صفوف التا�سع
والعا�شر في مدر�سة ثانوية خا�صة .وكان جميع الطالب
على دراية با�ستخدام الكمبيوتر� .أحب معظم الطالب
البرنامج واعتقدوا �أنه كان مفيدً ا للغاية ولم يواجه الطالب �صعوبات �أثناء ا�ستخدام البرنامج .ف�ضل
الطالب ميزة الحوار المقروء في برنامج التعلم الإلكتروني ،العتقادهم ب�أنه �سيجعل درا�ستهم �أ�سهل.
و�أظهرت هذه التجربة �أهمية �إ�شراك ال�صوت في برامج التعلم الإلكتروني لطالب المدار�س الثانوية.

( )2.2متطلبات واجهة امل�س��تخدم يف برنامج التعلم الإلكرتوين امل�ص��ممة
للأطفال ال�صم
يواجه الأطفال ال�صم العديد من ال�صعوبات
عند التعامل مع الواجهات التي لي�ست م�صممة لهم،
وبخا�صة واج �ه��ات التعلم الإل�ك�ت��رون��ي ،ول��ذل��ك ف��إن
الهدف من هذه الورقة هو بناء مجموعة من المبادئ
التوجيهية لت�صميم برامج التعلم الإلكتروني للأطفال
ال�صم .وي�ستخدم ال�ن�م��وذج الأول ��ي برنامج التعلم
الإلكتروني للح�صول على ردود فعل الأطفال فيما يتعلق
بت�صميم واجهة تطبيق مبنية على مبادئ توجيهية من
التغذية المرتدة من الأطفال ال�صم �أنف�سهم ومن معلميهم .هذه المبادئ التوجيهية منا�سبة لت�صميم
برامج التعلم الإلكتروني للأطفال ال�صم الذين تتراوح �أعمارهم بين �سبع �إلى ت�سع �سنوات.

( )2.3تقييم اال�ستخدام لربجميات التعلم الإلكرتوين ملرحلة ريا�ض الأطفال
باململكة الأردنية الها�شمية
�إلى �أي مدى يمكن ا�ستخدام المنتج من قبل
الم�ستفيدين لتحقيق �أهداف محددة مع كفاءة وفعالية
وارت�ي��اح في �سياق معين من اال�ستخدام .وت�ستخدم
�أ�ساليب تقييم �سهولة اال�ستخدام لقيا�س خم�س �سمات:
القدرة على التعلم ،الكفاءة ،القدرة على التذكر ،وجود
الأخطاء والر�ضا� .إن ارتفاع تكلفة ت�صميم واجهة قابلة
لال�ستخدام في مرحلة الت�صميم �أوف��ر من تكاليف
�إ� �ص�لاح الت�صميمات ف��ي مرحلة التطوير� .أ��ش��ارت
النتائج �إلى �أن الطالب العرب يف�ضلون ا�ستخدام اللغة العربية المب�سطة  Arialمع حجم الخط
 14نقطة ل�سهولة و�سرعة القراءة .تمكن الم�شاركون من قراءة �أ�سرع مع طول ال�سطر الذي ي�أخذ
ثلثي طول ال�شا�شة .وعالوة على ذلك ،فقد وجد �أن نوعية ال�صوت الم�ستخدم في التعلم الإلكتروني
يمثل عاملاً حا�سمًا في قبول المتعلم للتعلم الإلكتروني حيث �أ�شارت النتائج �إلى �أن معظم الطالب
الم�شاركين يف�ضلون اال�ستماع �إلى �صوت الأنثى البالغة عن باقي الأ�صوات.

( )2.4ا�ستخدام تقنيات امل�سح امليداين لتقييم فعالية ا�ستخدام الطفل برامج
التعلم الإلكرتوين
ك��ان ال �ه��دف م��ن ه��ذه ال��درا� �س��ة التحقق
من فعالية تقنيات الم�سح لخم�سة نماذج تقييم في
ا�ستخدام برامج التعلم الإلكتروني للأطفال في العمر
من خم�سة �إلى �ستة �أعوام� .أ�شارت النتائج �إلى �أن بع�ض
تقنيات الم�سح الميداني �أكثر موثوقية من غيرها،
و�أرفقت تو�صيات لأف�ضل الطرق لتحوير تقنيات الم�سح
النموذجي لتنا�سب المرحلة ال�سنية الموجه لها البحث.
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تبحث هذه الدرا�سة في ت�أثر البرامج بعدد
من المتغيرات المطبعية مثل نوع وحجم الن�ص ،طول
ال�سطر ،والم�ساحة البي�ضاء ،وغيرها ...وت�أثيرها
في تح�سين كفاءة القراءة واالرت�ي��اح ال��ذي يعد �أمرا
�ضروريا .ويمكن باتباع مبادئ �إر�شادية ب�سيطة في
الت�صميم تح�سين �أداء الطالب في القراءة واالرتياح
ل��ق��راءة ال�ن���ص��و���ص .وم ��ع ذل ��ك ال ت�ت��وف��ر ال�م�ب��ادئ
الإر�شادية التي تم �إن�شا�ؤها �إال للن�صو�ص الإنجليزية
والتي ال يمكن تطبيقها في الن�صو�ص العربية ب�سبب االختالفات في طبيعة �شكل الحروف واتجاه
الكتابة .وكان الهدف من هذه الورقة بناء مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يمكن ا�ستخدامها
في ن�صو�ص اللغة العربية من خالل برمجيات التعلم الإلكتروني لطالب الفئة العمرية � 9-7سنوات.
وقد تم ت�صميم ق�صة �إلكترونية لفح�ص �أف�ضل �أنواع الخطوط و�أحجامها وطول ال�سطر المنا�سب على
ال�شا�شة� .أ�شارت النتائج �إلى �أن الطالب العرب يف�ضلون ا�ستخدام اللغة العربية المب�سطة  Arialمع
حجم الخط  14نقطة ل�سهولة و�سرعة القراءة .تمكن الم�شاركون من قراءة �أ�سرع مع طول ال�سطر
الذي ي�أخذ ثلثي طول ال�شا�شة .وعالوة على ذلك ،فقد وجد �أن نوعية ال�صوت الم�ستخدم في التعلم
الإلكتروني يمثل عامال حا�سما في قبول المتعلم للتعلم الإلكتروني حيث �أ�شارت النتائج �إلى �أن معظم
الطالب الم�شاركين يف�ضلزن اال�ستماع �إلى �صوت الأنثى البالغة عن باقي الأ�صوات.

()2.6
عنوان الورقة  :ا�ستخدام الو�سائط المتعددة في ت�صميم وتطوير البرمجيات التعليمية
التفاعلية لمرحلة ريا�ض الأطفال .
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار 2011 :

�إدراك ��ا لأهمية مرحلة ري��ا���ض الأط �ف��ال كونها مرحلة
ت�أ�سي�سية انتقالية تعمل على توجيه �سلوكيات الطفل وعاداته وبناء
�شخ�صيته المتكاملة والمتوازنة ،وتهيئته للدخول �إل��ى المرحلة
االبتدائية ،كان االهتمام بالتعلم الإلكتروني لهذه المرحلة من خالل
ا�ستخدام نظريات اللعب و�إمكانات الو�سائط المتعددة في تقديم
المعلومة بطريقة مثيرة لالهتمام ،حيث �أ�صبحت البرمجيات
التعليمية تمثل �أكثر بكثير من مجرد �أداة تعليمية لت�صبح ركنا هاما
من �أركان العملية التعليمية ،وبناء على ذلك قام المركز الإقليمي
بت�صميم وتنفيذ ثالث م�شاريع و�سائط متعددة رائدة لهذه المرحلة.

وهذه الورقة ت�صف مراحل تنفيذ هذه الم�شاريع بما في ذلك تفا�صيل الت�صميم والتكتيكات
التي ا�ستخدمت فيها وخفايا الإبداع في كل من (ت�صميم ر�سومات الخلفيات وال�شخ�صيات ،لوحة
التحكم الر�سومية ،ت�سجيل الدخول وقائمة المعلم).
كما ت�صف الورقة المعايير الفنية التقنية والتعليمية للم�شاريع ،وتنتهي ب�آليات تنفيذ
الم�شاريع وا�ستعرا�ض عينات من المنتج النهائي.
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عنوان الورقة  :الكتاب الإلكتروني لفئة �صعوبات التعلم
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار 2012 :

يمثل ن�سبة �أ��ص�ح��اب �صعوبات اللغة في
لمجتمع ما بين � 15إلى  20في المئة ح�سب �إح�صائية
المعهد الأمريكي الوطني لل�صحة ،وهي ن�سبة مخيفة
�إذا �أ�ضفنا لها جهل الكثيرين بهذه ال�صعوبات .وتكمن
م�شاكل �صعوبات التعلم �أو ًال في اكت�شاف هذه الحاالت
ث��م ف��ي ط��رق معالجتها .ويمثل التعلم الإلكتروني
وتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت بكافة �أبعادها
رافدا هاما لتطوير حلول خا�صة بفئة �صعوبات التعلم لت�ساهم في دمج هذه الفئة في التعليم العام.
وبما �أن ر�ؤية المركز الإقليمي تهدف �إلى ا�ستحداث وتطوير الحلول التكنولوجية لدعم التعليم لفئات
الإعاقات و�صعوبات التعلم ،من خالل تطوير البرمجيات التعليمية التفاعلية ذات المعايير العالمية.
وقد بد أ� المركز الإقليمي بتطوير مجموعة من الحلول الخا�صة للم�ساهمة في دعم هذه الفئة ويعد
الإ�صدار الخا�ص من الكتاب الإلكتروني لذوي �صعوبات التعلم �أحد هذه الحلول التي تم تطويرها .
وتقدم هذه الورقة تعريفا بهذا المنتج وموا�صفاته ،و�شرحا لخطوات تنفيذه و�إمكاناته،
كما يتطرق لتجربة تطبيقه على عينة من طالب �صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية ونتائج ا�ستبيان
�آراءهم ،والتو�صيات التي تراها الورقة في هذا المجال ،عل هذا الجهد ي�ساهم في تقديم مادة مفيدة
ت�ساعد في تطوير تطبيقات تقنية تفاعلية لهذه الفئة التي تحتاج منا كل الدعم .

()2.8

عنوان الورقة  :التعلم الإلكتروني بين التطبيق والت�شريع
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار 2013 :

�إن حتمية تطبيق التعلم الإلكتروني ،ت�ستوجب
�إ��ص��دار الت�شريعات الالزمة العتماد اال�ستراتيجية
الوطنية للتعلم الإلكتروني واعتماد �أن�شطة التعلم
الإلكتروني كعن�صر تعليمي �إلزامي وحق �أ�صيل للمتعلم
كون الكتاب الإلكتروني التفاعلي �أ�صبح واقعًا تربويًا
كما يتوجب ر�صد الميزانيات المنا�سبة لتطوير �أن�شطة
و�أدوات و�أن�ظ�م��ة التعلم الإل�ك�ت��رون��ي واع�ت�م��اد هيئة
فنية م�ستقلة يناط به اعتماد �أن�شطة و�أدوات التعلم الإلكتروني وال نغفل �ضرورة وو�ضع �آلية حديثة
لحقوق الملكية الفكرية الخا�صة ب�أن�شطة و�أنظمة التعلم الإلكتروني وحمايتها من القر�صنة كما
�أو�صت الورقة ب�إدراج مقرر التعلم الإلكتروني �ضمن المقررات الدرا�سية لكليات التربية بالجامعات،
واعتماد ال�شهادات العلمية للجامعات االفترا�ضية والإلكترونية من خالل و�ضع معايير منظمة وجودة
مقننة واالعتماد الأكاديمي لها و�أكدت الورقة على �ضرورة تحقيق الأمن المعلوماتي الخا�ص بالتعلم
الإلكتروني كونه ي�ضم العديد من نماذج التقويم واالختبار والبيانات الخا�صة بالطالب والمعلمين
وغير ذلك من بيانات الدرجات الدرا�سية و�صوال �إلى البيانات الحالة االجتماعية .
ونبهت الورقة في النهاية على �أهمية و�ضع برامج �إعالمية ومواد �إلكترونية متنوعة لن�شر
التوعية بمخاطر و�أ�ساليب الجريمة الإلكترونية .
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عنوان الورقة :دور برمجيات الو�سائط المتعددة في التنمية الم�ستدامة لمرحلة الطفولة
المبكرة
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار  24 :مار�س 2014

ت�ستعر�ض هذه الورقة العلمية �سمات
مرحلة الطفولة كونها مرحلة ت�شكيل قدرات الطفل
و�شخ�صيته وت�أهيل ق��درات��ه وا�ستعداده للتعلم،
وت�شير إ�ل��ى القيم الأخالقية واالجتماعية التي
يمكن غر�سها فيه بو�صفها مرحلة تنمية ال�شعور
بالم�س�ؤولية عنده وت�أ�سي�س مهاراته اللغوية والتي
ت�شمل ح�صيلة الطفل من المفردات والتراكيب واال�ستخدامات اللغوية ،كما تتطرق �إلى التحديات
التي يواجها الأطفال في هذه المرحلة .وفي محور �آخر تتطرق هذه الورقة العلمية �إلى التطبيقات
التكنولوجية التي يوفرها المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بهدف م�ساندة العملية
التعليمية للطفل ،وما يقوم به في �ش�أن و�ضع المعايير وال�ضوابط لتطبيقات البرمجيات التعليمية
والدرا�سات والأبحاث التي يجريها على برمجيات الطفل التعليمية.

وقدمت هذه الورقة في الم�ؤتمر الدولي «نحو التنمية الم�ستدامة لمرحلة الطفولة المبكرة
في القرن الحادي والع�شرين».

()2.10

عنوان الورقة  :برمجيات ريا�ض الأطفال لذوي الإعاقات ال�سمعية
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار � 19 :أكتوبر 2014

�شارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية في الم�ؤتمر
الرابع للإعاقة والت�أهيل وذلك بورقة علمية حملت عنوان «برمجيات ريا�ض
الأط�ف��ال ل��ذوي الإع��اق��ات ال�سمعية» وت�ضمن ه��ذا البحث التحديات التي
يعي�شها �أبنا�ؤنا ممن يعانون من �إعاقات و�صعوبات تعلم و�أثرها في تنمية
معارفهم وت�شكيل �شخ�صياتهم ،و�أ�شار البحث �إلى دور تكنولوجيا المعلومات واالت�صال في ت�سهيل
التح�صيل التعليمي والمعرفي لهذه الفئات وتجاوز الكثير من ال�صعوبات التي يوجهونها وبما ي�سهل
دمجهم في المجتمع وجعلهم �أكثر قدرة على م�شاركتهم ك�أع�ضاء فاعلين في البناء والتقدم ،ف�ضلاً عن
�أهمية ت�أهيل وتعليم القائمين على رعايتهم وتعليمهم.
وتطرقت تلك الورقة العلمية �إلى جهود المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية ودوره
في دعم هذه الفئة وتطوير قدراتها من خالل تطويع التطبيقات التعليمية لتعزيز دمجهم في المجتمع
وثراء معارفهم ،حيث بينت الورقة العلمية �أن المركز قام ب�إنتاج حوالي  767ن�شاط تعليمي يتنوع ما
بين موقف تعليمي ،ق�صة تربوية ،ن�شيد تعليمي ،لعبة ،تدريب تفاعلي ،تجربة تفاعلية وغيرها من
الأن�شطة التي ت�ستهدف تنمية مهارات الطفل في  -المرحلة العمرية ما بين � 5-4سنوات.

()2.11

عنوان الورقة  :المو�سوعة العلمية الإلكترونية التفاعلية ل�صعوبات
التعلم بالمرحلة االبتدائية
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار � 19 :أكتوبر 2014

تناولت هذه الورقة جهود المركز الإقليمي في ت�صميم و�إنتاج
برمجيات تعليمية حا�سوبية تفاعلية للم�صطلحات العلمية (Learning
 )Objectsذات معايير عالمية مبنية على وحدات تعلمية الأكثر �شيوعً ا ل�صفوف المرحلة االبتدائية
(وعددها  300م�صطلح علمي) لخدمة طالب �صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية قابلة للت�شغيل
على البوابات التعليمية من خالل نظم التعلم الإلكتروني المتوافقة مع المعايير العالمية (Learning
 )Management Systemsومن خالل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية )SCORM( .وت�ساهم
هذه التطبيقات المطورة في تمكين ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم من مواجهة التحديات التي
يعي�شونها والتي تحول دون تح�صليهم العلمي المفيد واندماجهم الكامل في المجتمع ،لقد قدمت هذه
الورقة في الم�ؤتمر الرابع للإعاقة والت�أهيل .
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عنوان الورقة ":تطوير و�إ�صالح النظام التعليمي من منظور تكنولوجي في �إط��ار ر�ؤية
الكويت " 2035
�إعـــــــــــــــــــداد  :المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
تاريخ الإ�صدار  13 :فبراير 2019

��ش��ارك المركز الإقليمي لتطوير
البرمجيات التعليمية في م�ؤتمر "تكنولوجيا
التعليم" بورقة علمية بعنوان "تطوير و�إ�صالح
النظام التعليمي من منظور تكنولوجي في
�إطار ر�ؤية الكويت � " 2035ألقاها مدير عام
المركز الإقليمي الدكتور نادر معرفي ،حيث
تناول فيها عدة موا�ضيع ترتكز على التحول
�إلى اقت�صاد المعرفة القائم على مجتمع يعتمد
على التكنولوجيا لإدارة �أعماله و�ش�ؤون حياته
اليومية ،والتي تتحقق بوجود نظام تعليم فاعل
يتحدى طاقات الطالب والمعلم ويطلق العنان
لالبتكار والإب��داع لينتج �أجياال من الطاقات
ال�شبابية تقوم على �إنتاج المعرفة ب��دال من
ا�ستردادها وا�ستهالكها ،و�أن نظام التعليم في
الكويت يعتمد على ر�ؤية وفل�سفة تربوية منبثقة
عن الواقع الكويتي والمعطيات المحلية ووفقا للخطة اال�ستراتيجية للدولة وال يعني �إهمال االطالع
على التجارب الناجحة عالمي ًا والأخذ منها .و�أو�ضح �أن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج بالإ�ضافة
�إلى الخطة اال�ستراتيجية �إلى جهد ومثابرة الخبراء والأخ�صائيين التربويين الكويتيين في �إجراء
البحوث التطبيقية الميدانية للخروج ب�أف�ضل الحلول وال�سبل لتطوير المنظومة التعليمية في الكويت.
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م�ؤمتر القمة العاملي ملجتمع املعلومات = تون�س 2005

�شارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTف��ي �أع �م��ال م� ؤ�ت�م��ر القمة
العالمي لمجتمع المعلومات والذي عقد في تون�س في
العام  2005حيث �شارك المركز بالعديد من الور�ش
والندوات ،كما تم تبادل الخبرات والأفكار مع العديد
م��ن الجهات العالمية ذات العالقة بالبرمجيات
التعليمية والتعلم الإلكتروني ،وعقدت العديد من
االجتماعات مع الجهات ذات العالقة بتطوير المحتوى الإلكتروني بمنطقة المغرب العربي والعالم.
وتعتبر القمة العالمية لمجتمع المعلومات قمة لزعماء العالم الملتزمين بت�سخير �إمكانات
الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت لخدمة الب�شرية .وهي تمثل عملية تعددية
حقيقية لأ�صحاب الم�صلحة الذين ي�شملون الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير
الحكومية والقطاع الخا�ص والمجتمع المدني .وهدف القمة هو «بناء مجتمع معلومات جامع هدفه
الإن�سان ويتجه نحو التنمية ،مجتمع ي�ستطيع كل فرد فيه ا�ستحداث المعلومات والمعارف والنفاذ
�إليها وا�ستخدامها وتقا�سمها ،ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات وال�شعوب من ت�سخير كامل �إمكاناتهم
للنهو�ض بتنميتهم الم�ستدامة ولتح�سين نوعية حياتهم».
ووفقًا للقرار  183/56للجمعية العامة للأمم المتحدة تم تنظيم القمة العالمية من
مرحلتين  -جنيف 10-12 ،دي�سمبر  2003وتون�س  16-18نوفمبر  .2005و ُكلّف االتحاد الدولي
لالت�صاالت بوالية �أداء الدور الرائد في الأعمال التح�ضيرية بالتعاون مع الجهات المهتمة الأخرى
من المنظمات وال�شركاء.

()3.2

امل�ؤمتر الدويل للتكنولوجيا واالت�صاالت والتعليم � 9-7 -أبريل 2008

 -دولة الكويت

نظم المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالتعاون مع جامعة الكويت
(كلية الهند�سة ق�سم الكمبيوتر) وجامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا خ�لال الفترة من � 9-7أبريل
 2008الم�ؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا واالت�صاالت
وال�ت�ع�ل�ي��م ب �ه��دف خ�ل��ق رواب� ��ط ف��اع�ل��ة ب�ي��ن خ�ب��راء
التكنولوجيا والتعليم واالت�صاالت ،وكذلك الباحثون في جميع �أنحاء العالم لتبادل الأفكار واالبتكارات
والبحوث المرتبطة با�ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في التعليم ..وفي مجال �أن�شطة
وفعاليات الم�ؤتمر تقدم متخ�ص�صون من نحو  300جامعة من مختلف دول العالم ب�أوراق عمل �إلى
الم�ؤتمر ،وبعد تحكيمها ب�صورة علمية عالية الجودة بم�ساعدة �أ�ساتذة جامعات من دول متقدمة وفرز
الأف�ضل ؛ فقد تم اختيار �أف�ضل  70ورقة علمية للتقديم بجل�سات الم�ؤتمر .كما تم اختيار مجموعة
من المتحدثين الرئي�سيين لإلقاء محا�ضرات مطولة تلخ�ص ما تو�صلت �إليه عقول مجتمع العلماء
الدوليين في مجال تكنولوجيا التعليم.كما تم تنظيم عدد من ور�ش العمل لمتخذي القرار و لمدر�سي
وزارة التربية ،للم�ساعدة في بيان الطرق المثلى ال�ستخدام التكنولوجيا في الف�صول الدرا�سية وكذلك
في �إعداد وتقديم نماذج الدرو�س الإلكترونية ،و�شارك في هذه الور�ش �أكثر من  100معلم ومعلمة من
كافة محافظات دولة الكويت بالإ�ضافة �إلى عدد كبير من الم�شاركين من خارج دولة الكويت .وت�ضمن
الم�ؤتمر معر�ضا يتزامن مع الفعاليات العلمية والأكاديمية للم�ؤتمر ،وت�شارك فيه �صفوة ال�شركات
المتخ�ص�صة في مجال التكنولوجيا واالت�صاالت والتعليم وال�شركات الداعمة للم�ؤتمر .عقد الم�ؤتمر
تحت رعاية وزارة التربية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي .وتزامن عقد الم�ؤتمر
مع و�ضع وزارة التربية ال�ستراتيجياتها بتبني �إدخال تكنولوجيا المعلومات في الف�صول الدرا�سية
و�إدخال تكنولوجيا االت�صاالت على جميع م�ستويات الإدارة فيها ،ولعل ذلك ي�ساهم في نقل تكنولوجيا
المعلومات واالت�صاالت �إلى التعليم عن طريق عر�ض التجارب العالمية في هذا المجال بح�ضور
خبراء عالميين في تكنولوجيا التعليم.
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( )3.3املنتدى الثاين للخدمات الإلكرتونية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
 17-15مار�س  - 2010دولة الكويت
�شارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالمنتدى الثاني للخدمات
الإلكترونية في دول مجل�س التعاون الخليجي تحت
�شعار (التكنولوجيا الإلكترونية ..خبرات وتجارب)
ل�ب �ح��اث العلمية
وال� ��ذي ينظمه معهد ال�ك��وي��ت ل� أ
وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي وجمعية المهند�سين
الكويتية وا�ستمر ثالثة أ�ي��ام .وقالت راعية المنتدى
ال�شيخة الدكتورة �أنوار في�صل ال�سعود ال�صباح في كلمتها في االفتتاح �أن المنتدى ي�ستعر�ض تقنيات
االت�صاالت والمعلومات في تقديم الخدمات الحكومية �إلكترونيا والأثر االيجابي في ت�سهيل �أعمال
وم�صالح المواطنين والم�ستثمرين وقطاعات الأعمال في دول التعاون.
و�أ�ضافت �أن المنتدى يهدف �إلى �إيجاد قناة مثالية بين القطاعات الحكومية المختلفة
والم�ستثمرين في �أنظمة االت�صاالت وتكنولوجيا المعلومات والم�ساهمة في تطوير نظم االت�صاالت
وتقنية المعلومات الخا�صة با�ستخدام الخدمات الإلكترونية الحكومية .وذكرت �أن الدول المتقدمة
�أ�صبحت تهتم اهتمامً ا كبيرًا بتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وتحديث قطاعاتها وتدعيمها
ب�أحدث ما تو�صلت �إليه في تقنيات االت�صاالت والمعلومات لتقديم الخدمات الحكومية �إلكترونيا.

( )3.4م�ؤمتر الكويت الأول لبناء وجتهيز املدار�س
�سبتمرب  - 2010دولة الكويت
�شارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
 ReDSOFTبم�ؤتمر الكويت الأول لبناء وتجهيز المدار�س والكليات
في � 27سبتمبر . 2010
هدف الم�ؤتمر �إلى تعرف االتجاهات الحديثة في ت�صميم
وبناء المدار�س والكليات واال�ستفادة من التجارب العالمية في
ت�صميم وتجهيز المرافق التعليمية ب�أحدث التقنيات والو�سائل
التكنولوجية لتطوير البيئة التعليمية وم�ساعدة القائمين على تخطيط وتنفيذ وتجهيز الم�شاريع
التعليمية ال�ضخمة والتي تعتزم كل من وزارة التربية وجامعة الكويت تنفيذها في الم�ستقبل.
�أ�شار الم�ؤتمر �إلى �أهمية م�شاركة ال�شركات المحلية والعالمية المتخ�ص�صة في ت�صميم
وبناء وتجهيز المرافق التعليمية المختلفة مثل الف�صول الذكية والمكتبات الرقمية والمختبرات
العلمية والمالعب وال�صاالت الريا�ضية والمدار�س والكليات لعر�ض تجربتها وخدماتها �أمام �أ�صحاب
القرار والم�ستثمرين .ولتح�سين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية للمرافق
التعليمية المختلفة .و�شارك في فعاليات الم�ؤتمر عدة جهات تعليمية وتربوية .وت�ضمن برنامج
الم�ؤتمر عر�ضا لم�شروع الف�صول الذكية في جامعة الكويت ،ومحا�ضرة عن م�شاريع تكنولوجيا التعليم
في الكليات التطبيقية ،كما قامت ال�شركات العالمية بعر�ض ر�ؤيتها التعليمية لمدار�س الم�ستقبل و�آخر
ما تو�صلت �إليه �أبحاث تكنولوجيا التعليم.
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( )3.6امل�ؤمتر الإقليمي للتعلم الإلكرتوين
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مكان الإنعقاد  :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر 30-28 :مار�س 2011

يعد الم�ؤتمر الإقليمي للتعلم الإلكتروني وال��ذي عقد تحت
الرعاية ال�سامية لح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمير دولة الكويت وذلك في
الفترة من � 28إل��ى  30مار�س  2011تحت �شعار «التعلم الإلكتروني
 ...تعليم للجميع» من �أهم الأن�شطة العلمية في هذا المجال في دولة
الكويت والمنطقة ،حيث ا�ست�ضاف الم�ؤتمر عددا كبير من المخت�صين
والمهتمين في مجال التعليم الإلكتروني من المنطقة العربية والعالم .
وقد تطرق الم�ؤتمر للمحاور التالية:
• ت�صميم وتطوير المناهج الإلكترونية.
• �أنظمة و�أدوات التعلم الإلكتروني.
• التعلم الإلكتروني لذوي االحتياجات الخا�صة.
• مجاالت التعلم الإلكتروني والتجارب العالمية.
• �إدارة عملية التعلم الإلكتروني وت�أثيراتها االجتماعية والتقنية.
كما نظمت العديد من ور�ش العمل على هام�ش الم�ؤتمر بهدف �إعداد المخت�صين والمهتمين
للتعامل مع �أنظمة و�أدوات التعلم الإلكتروني وتزويدهم بالمهارات الالزمة.

()3.7
عنوان الندوة :الندوة الإقليمية حول توظيف تكنولوجيا المعلومات في تعليم الإ�سعافات
الأولية لمواجهة النزاعات والكوارث المدنية مكان االنعقاد :عمان -
المملكة االردنية الها�شمية
تاريخ الندوة  19-16 :مايو 2011

���ش��ارك ال �م��رك��ز الإق �ل �ي �م��ي ف��ي ال �ن��دوة
الإقليمية ح��ول توظيف تكنولوجيا المعلومات في
تعليم الإ�سعافات الأولية لمواجهة النزاعات والكوارث
المدنية اليوم في العا�صمة الأردنية عمان .الندوة
نظمتها المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة
�إي�سي�سكو ،-بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفل�سطينيةللتربية والعلوم والثقافة وا�ستمرت لأرب�ع��ة �أي��ام.
و�شارك في هذه الندوة ثالثون خبيرًا من فل�سطين والأردن وم�صر وال�سعودية والكويت والبحرين.
هدفت الندوة �إلى تطوير �أ�ساليب تقديم الإ�سعافات الأولية في النزاعات الم�سلحة والكوارث التي
تنجم عنها خ�سائر في الأرواح والممتلكات ،وتطوير تطبيقات البرمجيات الجاهزة والإنترنت في
الإ�سعافات الأولية .وا�سهمت الندوة بو�ضع ت�صوّر لبرنامج تطبيقي لتوظيف تكنولوجيا المعلومات
وبرمجياتها في مجاالت تعلم الإ�سعافات الأولية.

()3.8

عنوان الم�ؤتمر  :الم�ؤتمر العالمي ال�ستخدام الو�سائط المتعددة والو�سائط الفائقة
واالت�صاالت في التعليم ( ) ED-MEDIA
مكان االنعقـــاد :البرتغال
تاريخ الم�ؤتمر  1 :يوليو 2011

�شارك المركز الإقليمي في الم�ؤتمر العالمي
ال�ستخدام الو�سائط المتعددة والو�سائط والذي عقد في
الفترة من  ) ED-MEDIA ( 27الفائقة واالت�صاالت في
التعليم من  27يونيو �إلى  1يوليو  2011في مدينة ل�شبونة
بالبرتغال ،ب��ورق��ة علمية بعنوان «ا�ستخدام الو�سائط
المتعددة في ت�صميم وتطوير البرمجيات التعليمية التفاعلية لمرحلة ريا�ض الأطفال».
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عنوان الم�ؤتمر :الم�ؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في خدمة ذوي
الإعاقات و�صعوبات التعلم
مكان االنعقاد :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر  28 - 26 :مايو 2012

نظم المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية الم�ؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات
واالت�صاالت في خدمة ذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم
تحت �شعار “حياة �أف�ضل  ....مع التكنولوجيا” خالل
الفترة من � 26إلى  28مايو  2012برعاية �سامية من
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر
ال�صباح �أمير دولة الكويت حفظه هلل ورعاه.
الهدف العام :

توظيف تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في خدمة ذوي الإعاقات و�صعوبات
التعلم وذلك للم�ساهمة في دمجهم ك�أع�ضاء فاعلين في المجتمع.
ومن �أهم محاوره :
 .1الأنظمة والتجهيزات التكنولوجية لذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم .
 .2دور حلول وبرمجيات التعلم الإلكتروني في :
	•التدخل المبكر.
	•ت�أهيل ذوي الإعاقات.
	•ت�أهيل �صعوبات التعلم
 .3توظيف التكنولوجيا في عملية ت�شخي�ص الإعاقات و�صعوبات التعلم ور�صدهما .
 .4التجارب والخبرات الدولية في مجال الإعاقات و�صعوبات التعلم .
 .5جل�سة نقا�شية حول  :تعزيز �إ�سهام التكنولوجيا واالت�صاالت في م�ساعدة ذوي الإعاقات
و�صعوبات التعلم.

()3.10
عنوان الم�ؤتمر  :الم�ؤتمر الإقليمي الثاني للتعلم الإلكتروني
مكان االنعقاد  :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر  27 - 25 :مار�س 2013

بالم�شاركة مع جائزة �سمو ال�شيخ �سالم
العلي ال�صباح للمعلوماتية نظم المركز الإقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية الم�ؤتمر الإقليمي الثاني
للتعلم الإلكتروني  eRC2013تحت �شعار «التعلم
الإلكتروني  ..الم�ستقبل الحا�ضر» وبرعاية �سامية من
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر
ال�صباح �أمير دولة الكويت حفظه اهلل ورعاه ،وذلك
خالل الفترة من  27 - 25مار�س .2013

اقيم هذا الم�ؤتمر بهدف االرتقاء بم�ستوى التعليم الإلكتروني واال�ستفادة من الخبرات
والتجارب العالمية والتعرف على الأ�ساليب الإلكترونية الحديثة لمواكبة عملية التطور في هذا المجال
هذا بالإ�ضافة �إلى خدمة كل الأطراف المعنية به ( الم�ؤ�س�سات التعليمية والتربوية ،المدر�سة ،الطلبة،
المعلمون و�أولياء الأمور) وت�شجيعها على التفاعل مع تطبيقات ونظم �إدارة التعلم الحديثة واال�ستفادة
منها.
ت�ضمن الم�ؤتمر برنامجا علميا لمدة ثالثة أ�ي��ام عقد خاللها جل�سات عدة وور���ش عمل
يحا�ضر فيها علماء و�أ�ساتذة متخ�ص�صون في مجاالت التعليم الإلكتروني بالإ�ضافة �إلى الجل�سات
المفتوحة .كما خ�ص�صت اللجنة التنظيمية العليا للم�ؤتمر جائزة ت�شجيعية لأف�ضل ورقة علمية قدمت
حول محاور الم�ؤتمر وجوائز لأف�ضل ثالث ممار�سات مدر�سية في التعلم الإلكتروني للمنطقة العربية.
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عنوان الم�ؤتمر  :الم�ؤتمر العالمي الأول للتعليم المفتوح
مكان الإنعقاد  :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر 27 - 25 :نوفمبر 2013

انطالقا من اهتمام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية بتوظيف تكنولوجيا االت�صاالت والمعلومات في خدمة
المنظومة التعليمية فقد ق��ام بتنظيم الم�ؤتمر العالمي الأول
للتعليم المفتوح الذي �شكل من�صة جمعت الأكاديميين والباحثين
والمتخ�ص�صين و�صناع القرار من الم�ؤ�س�سات والهيئات الأكاديمية
من بلدان عديدة ،كما وفر فر�صة ممتازة لبحث االتجاهات الجديدة
في التعليم المفتوح وما يرتبط به ،وللتعرف على �آخر ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا في هذا المجال
خا�صة في ابتكار الحلول للتحديات المتعلقة بهذه البيئة التعليمية ،و�أقيم �ضمن �أعمال الم�ؤتمر حلقات
نقا�شية وور�ش عمل.

()3.12
عنوان الم�ؤتمر  :الم�ؤتمر الدولي «نحو التنمية الم�ستدامة لمرحلة الطفولة المبكرة في
القرن الحادي والع�شرين»
مكان الإنعقاد  :المملكة الأردنية الها�شمية
تاريخ الم�ؤتمر 27 - 24 :مار�س 2014

�شارك المركز الإقليمي في م�ؤتمر دول��ي بعنوان
«نحو التنمية الم�ستدامة لمرحلة الطفولة المبكرة في  -القرن
الحادي والع�شرين» وال��ذي نظمه المركز الدولي للطفولة
والتعليم المبكر والتطوير في الفترة من  27 24مار�س 2014
بالمملكة الأردنية الها�شمية .وتمثلت م�شاركة المركز في
تقديم ورقة علمية بعنوان “دور برمجيات الو�سائط المتعددة
التعليمية في التنمية الم�ستدامة لمرحلة الطفولة المبكرة”،
قدمها كل من :مدير عام المركز الدكتور نادر معرفي ،ومدير الم�شاريع الدكتور محمد درغام.

()3.13
عنوان الم�ؤتمر :الم�ؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات في خدمة ذوي الإعاقات
و�صعوبات التعلم
مكان الإنعقاد  :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر 28-26 :مايو 2014

بعد النجاح الكبير ال��ذي حققه الم�ؤتمر العالمي الأول
لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في خدمة ذوي الإعاقات و�صعوبات
التعلم والذي نظمه المركز الإقليمي بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي خالل الفترة من � 26إل��ى  28مايو  2012تحت �شعار “حياة
�أف�ضل مع التكنولوجيا” ،وتطبيقًا لتو�صياته التي �أكدت على �ضرورة
ا�ستمرارية عقد ه��ذا الم�ؤتمر ب�شكل دوري وم�شاركة كافة الجهات
والمراكز ذات العالقة مع و�ضع برامج ودورات وور�ش عمل ولقاءات تخ�ص�صية في هذا المجال؛ قام
المركز الإقليمي بتنظيم الم�ؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في خدمة ذوي
الإعاقات و�صعوبات التعلم تحت �شعار «التكنولوجيا �آفاق وحلول» وذلك خالل الفترة من 28 - 26
مايو . 2014
وه��دف هذا الم�ؤتمر �إل��ى بحث ما يتعلق ب�أ�ساليب وو�سائل اال�ستفادة من التكنولوجيا
المتقدمة والو�سائط المعرفية لتح�سين الحياة لذوي الإعاقات و�صعوبات التعلم وت�سهيل اندماجهم
في المجتمع وتح�سين التح�صيل العلمي لديهم ،وجعلهم �أكثر قدرة على الم�شاركة الفعالة والعملية
لرقي وتقدم المجتمع الذي يعي�شون فيه.
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عنوان الم�ؤتمر  :الم�ؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والت�أهيل
مكان الإنعقاد  :المملكة العربية ال�سعودية
تاريخ الم�ؤتمر� 21 - 19 :أكتوبر 2014

��ش��ارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية ف��ي فعاليات الم�ؤتمر ال��دول��ي ال��راب��ع للإعاقة
والت�أهيل � 21أكتوبر  ،2014برعاية  -الذي عقد في مدينة
الريا�ض بالمملكة العربية ال�سعودية خالل الفترة من 19
�سامية من خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز «حفظه اهلل ورع��اه» ،تمثلت
م�شاركة المركز في تقديم الدكتور محمد درغام (مدير الم�شاريع بالمركز) لورقة علمية بعنوان
«ال�شبكة العربية للإعاقات و�صعوبات التعلم».
و�شكل الم�ؤتمر فر�صة ممتازة اللتقاء الخبراء والمخت�صين وتبادل الآراء والخبرات
والتجارب وبحث �سبل الإف��ادة منها في مجاالت رعاية وت�أهيل ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم من
ممار�سة مختلف �أوجه الحياة المعي�شية.

()3.15
عنوان الم�ؤتمر :م�ؤتمر الكويت الخام�س لتكنلوجيا التعليم
مكان االنعقاد :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر 3 - 2 :دي�سمبر 2014

� �ش��ارك ال�م��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي ف��ي م��ؤت�م��ر ال�ك��وي��ت الخام�س
لتكنولوجيا التعليم ال��ذي عقد خ�لال الفترة من  2دي�سمبر 2014
في فندق كراون بالزا ،وقد قدم مدير المركز الدكتور نادر معرفي
محا�ضرة بعنوان «�أن�شطة المركز الإقليمي في مجال التعلم الإلكتروني
وتطوير البرمجيات التعليمية ».وق��د �شهد الم�ؤتمر تجمعًا مميزًا
للم�ؤ�س�سات التعليمية والأكاديمية ،وقد عر�ضت فيه وزارة التربية في
دولة الكويت م�شاريعها وخططها لإدخال التكنولوجيات الحديثة في
النظام التعليمي بما في ذلك تكنولوجيا الف�صول الذكية.

()3.16
عنوان الم�ؤتمر :م�ؤتمر الكويت ال�ساد�س لتكنلوجيا التعليم
مكان االنعقاد :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر� 28-27 :أكتوبر 2015

��ش��ارك المركز الإقليمي ف��ي م�ؤتمر الكويت ال�ساد�س
لتكنولوجيا التعليم الذي عقيد خالل الفترة مين � 27إلى � 28أكتوبر
 ،2015وقد قدم مدير عام المركز الدكتور نادر معرفي محا�ضرة
حول «تطوير البرمجيات التعليمية» .
ويعد هذا الم�ؤتمر �أكبير تجميع تربوي للمهتمين والعاملين
في قطاع تكنولوجيا التعلم ،وقد ركز هذا العام على البعد الخليجي
من خالل دع��وة الجهات التعليمية الخليجية ال�ستعرا�ض تجاربها في تطبيق م�شاريع تكنولوجيا
التعليم� ،إ�ضافة �إلى تقديم �أوراق علمية محكمة من قبل خبراء ومتخ�ص�صون .و�شهد الم�ؤتمر في
جل�ساته المتعددة بحث ومناق�شة الممار�سات ال�سليمة لتطوير البيئة التعليمية.

()3.17
عنوان الم�ؤتمر :م�ؤتمر ومعر�ض الت�شريعات الإلكترونية
مكان االنعقاد  :دولة الكويت
تاريخ الم�ؤتمر 8-6 :فبراير 2017

�� �ش ��ارك ال��م��رك��ز الإق��ل��ي��م��ي ل�ت�ط��وي��ر
البرمجيات التعليمية في م�ؤتمر ومعر�ض الت�شريعات
الإلكترونية  2017الذي �أقيم في دولة الكويت ،وذلك
من خالل الجل�سة الأولى للم�ؤتمر بعنوان الحكومية
الإلكترونية والتي �أداره��ا ال�سيد المدير العام د.
ن��ادر معرفي بم�شاركة ك��ل م��ن ال���س��ادة م .ق�صي
ال�شطي (المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات) و د .خالد مهدي (الأمين العام للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية) و م .عبد العزيز
ال�شعيبي (المدير العام لبرنامج التعامالت الإلكترونية الحكومية «ي�سِّ ر») بالمملكة العربية ال�سعودية.
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عنوان الم�ؤتمر  :المركز الإقليمي ي�شارك في م�ؤتمر ومعر�ض الإطفاء وال�سالمة الدولي
الخام�س
مكان االنعقاد  :دولة الكويت  -فندق الريجن�سي
تاريخ الم�ؤتمر  6 :مار�س 2018

�شارك المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية ف��ي م�ؤتمر ومعر�ض الإط �ف��اء وال�سالمة
الدولي الخام�س تحت عنوان (الدرا�سـات والبحوث)
ال��ذي عقد في دول��ة الكويت بتاريخ  6مار�س 2018
بفندق الريجن�سي ،وذل��ك تحت رعاية �سمو رئي�س
مجل�س ال� ��وزراء ال�شـيخ  /ج��اب��ر ال�م�ب��ارك الحمد
ال�صباح ،وبح�ضور نائب رئي�س مجل�س الوزراء وزير
الدولة ل�ش�ؤون مجل�س الوزراء ال�سيد� /أن�س خالد ال�صالح ،وبم�شاركة هيئات الإطفاء في دول مجل�س
التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الها�شمية بالإ�ضافة �إلى �سبع منظمات دولية للحماية المدنية.

()3.19
عنوان الندوة :تقنية الواقع المعزز واالفترا�ضي لعمليات الإطفاء والغاز والنفط
مكان االنعقاد  :دولة الكويت  -فندق الريجن�سي
تاريخ الم�ؤتمر� 17 :أبريل 2018

رع� ��ى ال� �م ��رك ��ز الإق� �ل� �ي� �م ��ي ل �ت �ط��وي��ر
البرمجيات التعليمية ن��دوة تقنية الواقع المعزز
واالف�ت��را��ض��ي لعمليات الإط �ف��اء وال �غ��از والنفط
 ،ب��رع��اي��ة ال�م�ه�ن��د���س �� /س��ال��م الأذي� �ن ��ة رئي�س
مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
لالت�صاالت وتقنية المعلومات ،والتي عقدت في
ف�ن��دق الريجن�سي ،وق��د ق��دم المركز الإقليمي
محا�ضرة حول تقنية الواقع المعزز واالفترا�ضي وا�ستخداماتها في المنظومة التعليمية.

()3.20
عنوان الندوة" :الم�ؤتمر الإقليمي الأول للقيادة التنموية في ظل العالم الرقمي"
تحت �شعار " قيادة  ...تكنولوجيا ...تنمية م�ستدامة"
مكان االنعقاد  :دولة الكويت  -مقر ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي
(المقر الدائم للمنظمات العربية)
تاريخ الم�ؤتمر 27 - 25 :مار�س 2019

في �إط��ار االهتمام بتعزيز ثقافة القيادة
والريادة التنموية في المجتمع� ،ضمن توجه عالمي
رقمي يعتمد على التطور التكنولوجي المت�سارع،
ودعم ًا للجهود الوطنية التي تبذلها دولة الكويت من
�أجل رعاية فئة الن�شء وال�شباب وتعزيز المبادرات،
ينظم المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
بال�شراكة مع المبادرة الوطنية "قائد كفو" م�ؤتمر ًا
�إقليمي ًا بعنوان "الم�ؤتمر الإقليمي الأول للقيادة التنموية في ظل العالم الرقمي" تحت �شعار " قيادة
 ...تكنولوجيا  ...تنمية م�ستدامة" والمقرر عقده في مبنى ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي
واالجتماعي (المقر الدائم للمنظمات العربية) بال�شويخ ،خالل الفترة من  27 - 25مار�س .2019
الهـدف العـام

تعزيز ثقافة القيادة والريادة التنموية في المجتمع وتبني المبادرات ال�شبابية ،دعم ًا
للجهود الوطنية والإقليمية من �أجل رعاية فئة الن�شء وال�شباب.
محـاور الم�ؤتمـر

يت�ضمن الم�ؤتمر المحاور الرئي�سية التالية:

 .1القوانين والأنظمة وعنايتها بالتنمية الم�ستدامة.
 .2التطور التكنولوجي ودوره في التنمية والتعليم.
�	.3أحدث نظريات و�أ�ساليب و�أن�شطة القيادة.
 .4المبادرات التطوعية وم�س�ؤوليتها الم�ستدامة في خدمه المجتمع.
 .5جهود دمج ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع.

ور�ش العمـل

ي�ضم الم�ؤتمر مجموعة ور�ش عمل متخ�ص�صة ،وذلك في اليوم الثالث للم�ؤتمر الأربعاء
الموافق  27مار�س  2019وعلى ثالث فترات زمنية.
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( )4.1الربنامج التدريبي مل�ش��روع عل��وم اخلليج (احللقة الأوىل من املرحلة
االبتدائية)
ت��م ت�صميم و�إن��ت��اج ب��رم�ج�ي��ات تعليمية
حا�سوبية لمادة العلوم لل�صفوف الثالثة الأول��ي من
المرحلة االبتدائية في الدول الأع�ضاء بمكتب التربية
العربي لدول الخليج ،وا�ستكماال لهذا الم�شروع تم
تدريب كوادر تدري�سية من هذه الدول على ا�ستخدام
وتوظيف تلك البرمجيات في تدري�س م��ادة العلوم
في ال�صفوف الثالثة الأولى من المرحلة االبتدائية
بدولهم .وعقدت هذه الور�شة التدريبية في ال�شارقة  -الإمارات العربية المتحدة خالل الفترة 10-6
مار�س  .2004ح�ضر الدورة وفود من الدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج حيث تم
توزيعهم في مجموعتين �إحداهما للعلوم والأخرى للريا�ضيات .ونظرا لأن هذا الم�شروع يعتبر من
الم�شاريع الريادية بالمنطقة فقد تم مناق�شة المو�ضوعات التالية في الدورة التدريبية :
.1
.2
.3
.4

تعريف المتدربين ب�أهمية �إدخال التكنولوجيا في التعليم .
مفهوم الو�سائط المتعددة ك�إحدى التقنيات التربوية في المدار�س.
محتوى برمجيات العلوم لل�صفوف  :الأول ،والثاني ،والثالث .
كيفية ا�ستخدام البرمجيات في التدري�س .

مقدموا الدورة :
د/حمود ال�سعدون
م/مجدي الح�سيني
�أ/عبد الر�ؤوف قبالوي

()4.2

الدورة التدريبية لت�أهيل مدربي ومدربات ICDL

تم عر�ض مفهوم التدريب و�أهميته و�شروطه والتعريف بمراحل التدريب:

تحليل االحتياجات التدريبية
	•التخطيط/الخطة ال�شاملة لمنهج ICDL
حيث تم االطالع على  CBTلتو�ضيح منهج
 ICDLوال�ف��رق بين مو�ضوعات المنهج
ومو�ضوعات الوحدة وجل�سة التدريب .
	•ال�ت�خ�ط�ي��ط/ال�خ�ط��ة ال���ش��ام�ل��ة ل�ل��وح��دة
التدري�سية حيث تم التدريب على إ�ع��داد
جدول زمني للدورة التدريبية.
	•مرحلة تنفيذ التدريب ( �صفات المدرب الفعال  -مهارات االت�صال ) .
	•الخطة ال�شاملة للوحدة التعليمية  +الخطة ال�شاملة لجل�سة التدريب .
	•التجهيز للبدء في التدريب .
	•�إعداد قاعة التدريب و�شرح مف�صل/الت�أكد من التقنيات/الت�أكد من منا�سبة المرافق .
	•�إعداد قائمة بمتطلبات قاعة التدريب .
	•مهارة تنفيذ جل�سة التدريب  +طرق التدري�س.
	•مهارة �إدارة اللقاء الأول .
	•مهارة �إدارة جل�سة التدريب ( التعامل مع �أنماط المتدربين كبار ال�سن ،ال�سلوك ال�صعب،
�أنماط المناق�شين).
	•الو�سائل التعليمية ون�صائح حول ا�ستخدامها .
	•م�ستويات تقويم برامج التدريب .
	•التعرف على �إنجاز كل متدرب باال�ستعانة بمميزات القر�ص التعليمي .
	•ا�ستخدام (  ) Network Versionكم�شرف نظام لت�سجيل المتدربين و للتعرف على �أداء
مركز التدريب .
	•حفظ ال�سجالت والغر�ض منه .
	•جل�سة تدريب متكاملة تطرح من قبل المدرب .

مقدموا الدورة :
د/حمود ال�سعدون
م/مجدي الح�سيني
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( )4.3ال��دورة التدريبية لربجميات العل��وم ( 21-18 ، )9-4مار�س - 2007
الكويت
في إ�ط��ار تنفيذ م�شروع برمجيات العلوم
للمرحلة االبتدائية (  ) 6 - 4والمرحلة المتو�سطة
(  ) 9 - 7وفي �ضوء العقد المبرم بين مكتب التربية
العربي ل��دول الخليج و المركز الإقليمي لتطوير
البرمجيات التعليمية ،عقدت الدورة التدريبية لتطوير
برمجيات العلوم خالل الفترة من  21 - 18مار�س  ،2007بهدف التعرف على ت�شغيل وا�ستخدام
البرمجيات التعليمية لل�صفوف (  ،) 9 - 4وكذلك طريقة توظيف البرمجيات في �إعداد الدرو�س.
وتم توزيع الحقيبة التدريبية على الح�ضور والتي ت�ضمنت :
.1
.2
.3
.4

المادة العلمية للتدريب لل�صفوف ( . ) 6 - 4
المادة العلمية للتدريب لل�صفوف ( . ) 9 - 7
قر�ص م�ضغوط (  ) CDلبرمجيات العلوم لل�صفوف (. ) 6 - 4
قر�ص م�ضغوط (  ) CDيحتوي على ملفات :
	•المادة العلمية .
	•عر�ض على  Power pointيمكن للمدرب �أن ي�ستخدمه عند عقد الدورات التدريبية المحلية.
	•البرنامج اليومي للدورة .
	•مواقع علمية تفيد كمراجع لمعلم العلوم .
	•كتاب �أحياء باللغة االنجليزية ( � 972صفحة ) .

وفي نهاية الدورة تحقق ما يلي :

�أ -ت�صفح برمجيات العلوم لل�صفوف ( . ) 9 - 4
ب -التعرف على كيفية ا�ستخدام البرمجيات في �إعداد درو�س العلوم .وقد قام المتدربون في كل
دولة ب�إعداد نموذج در�س ت�ستخدم فيه البرمجيات كتقنية تربوية م�ساعدة .
ج -عر�ضت كل دولة نموذج در�س ا�ستخدمت فيه برمجيات العلوم .
د -تم تنفيذ حلقات نقا�ش حول البرمجيات .
ه -وزع على الح�ضور نموذج « ت�سجيل ر�أي » و جمعت المالحظات من الدول المختلفة .
و -تم ا�ستعرا�ض خطة ما بعد الدورة و �أهمية �إجراء دورات تدريبية محلية .

مقدموا الدورة � :أ /عبد الر�ؤوف قبالوي� ،أ/محمد ال�شيخ� ،أ /محمد درغام و م/ع�صام ال�شيخ

()4.4

ور�ش��ة عمل للمخت�ص�ين يف مناهج العلوم للمرحلة املتو�سطة 7،8،9

بالدول الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي لدول اخلليج

عقد المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالتعاون مع مكتب التربية
العربي ل��دول الخليج ور��ش��ة عمل للمخت�صين في
مناهج العلوم للمرحلة المتو�سطة بالدول الأع�ضاء
بمكتب التربية العربي لدول الخليج في الكويت خالل
الفترة  2006/12/19-17م ،وذلك لدرا�سة تحليل
مناهـــــــج العلوم بالمرحلة المتو�سطة لل�صفوف
 9-8-7في الدول الأع�ضاء بمـكـتـب التربية العربي لدول الخليج ،و تقديم المالحظـــات الخا�صة
بالتحليل وو�ضعه ب�صورته النهائية .ونظر ًا الختالف كتب ومناهج العلوم في هذه المرحلة وتباينها
بين الدول الأع�ضاء فقد بني التحليل على المفاهيم العلمية العالمية مع الأخذ بعين االعتبار مناهج
وكتب العلوم للمرحلة المتو�سطة بالدول الأع�ضاء بالمكتب .وت�ضمن التحليل العلمي النقاط التالية :
	•المو�ضوعات الرئي�سية للمحتوى .
	•المو�ضوعات الفرعية .
	•الوحدات التعلمية ( .) LO Learning Objects
	•الأهداف.
وكنتيجة للمناق�شات والمالحظات تم اعتماد التحليل من كافة الدول الأع�ضاء بمكتب
التربية العربي لدول الخليج .

مقدموا الور�شة :
�أ/عبد الر�ؤوف قبالوي
�أ/محمد ال�شيخ
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برجميات ريا�ض الأطفال بني التجربة والر�ؤية  -الكويت 2008

في �إطار �سعي المركز لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTلمرحلة ري��ا���ض الأط�ف��ال
و��ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات ال�م��ؤت�م��ر ال��دول��ي للتكنولوجيا
واالت�صاالت والتعليم والذي عقد في دولة الكويت في
العام  ،2008قدم المركز الإقليمي ور�شة عمل بعنوان
برمجيات ريا�ض الأطفال بين التجربة والر�ؤية ،حيث
تم ا�ستعرا�ض تجارب المركز الإقليمي في تطوير
برمجيات تفاعلية مدعومة بالو�سائط المتعددة لمرحلة ريا�ض الأطفال في كل من دولة الكويت
والمملكة الأردنية الها�شمية كما تناولت الور�شة ر�ؤي��ة المركز الإقليمي للبرمجيات التعليمية في
الم�ستقبل من حيث ربطها بنظم التعلم الإلكتروني ورفعها �ضمن البوابات التعليمية على ال�شبكة
العنكبوتية.

وقد ت�ضمن برنامج الور�شة ما يلي:

	•نظرة على مرحلة ريا�ض الأطفال.
	•دور البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات طفل الرو�ضة.
	•ا�ستعرا�ض �أحدث الأن�شطة التعليمية في ريا�ض الأطفال.
	•�آليات توظيف البرمجيات في العملية التعليمية.

مقدم الور�شة :
�أ /محمد درغام

( )4.6ال��دورة التدريبي��ة لربجمي��ات ريا���ض الأطف��ال  -اململك��ة الأردنية
الها�شمية 2008
بالتعاون مع  :وزارة التربية بدولة الكويت
 -وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الها�شمية

ت�ضمنت الدورة النقاط التالية :

	•التعريف بم�شروع برمجيات ريا�ض الأطفال
للمملكة الأردنية الها�شمية.
	•نظرة على مرحلة ريا�ض الأطفال و�أ�ساليب
تعليم �أطفال ما قبل المدر�سة.
	•دور البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات طفل الرو�ضة.
	•ا�ستعرا�ض البرمجية التعليمية الأولى (وحدة مائي) عن طريق المدرب.
	•ا�ستعرا�ض البرمجية التعليمية الأولى (وحدة مائي) عن طريق المتدربين.
	•كيفية توظيف البرمجيات في العملية التعليمية (في النطاق ال�صفي والال�صفي).
	•تق�سيم المتدربين �إلى مجموعات لتح�ضير درو�س با�ستخدام البرمجيات.
	•ا�ستعرا�ض نماذج درو�س با�ستخدام البرمجيات التعليمية.

مقدموا الور�شة:
محمد درغ ــام  -المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
وداد المجيمي  -وزارة التربية بدولة الكويت
�أميمة عم ـ ـ ــور  -وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الها�شمية

231

232

( )4.7ور�ش��ة عمل للمخت�ص�ين يف مناهج العلوم للمرحلة الثانوية بالدول
الأع�ضاء مبكتب الرتبية العربي
عقد المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالتعاون مع مكتب التربية
العربي لدول الخليج ور�شة عمل للمخت�صين في مناهج
العلوم للمرحلة الثانوية ب��ال��دول الأع�ضاء بمكتب
التربية العربي لدول الخليج في الكويت خالل الفترة
 1429/5/ 16 - 14هـ الموافق 2008/5/21-19
م ،وذلك لدرا�سة تحليل مناهـــــــج العلوم بالمرحلة
الثانوية (الفيزيــاء  -الكيمياء  -الأحيــــاء  -الجيولوجيـــــــا ) لل�صفوف  12-11-10في الدول
الأع�ضاء بمـكـتـب التربية العربي لدول الخليج ،و تقديم المالحظـــات الخا�صة بالتحليل وو�ضعه
ب�صورته النهائية .والتحليل بني على مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية وال�صادرة عن مركز البحوث
التربوية لدول الخليج العربي ،وعينات من كتب العلوم بالمرحلة الثانوية في الدول الأع�ضـاء بمكتب
التربية العـربي لـدول الخليـج ،وبعـ�ض الم�صادر الأجنبية مثل (National Science Education
 ,)Standards Holt Rinehart and Winston Harcourt companyو . McGraw Hill

وت�ضمن التحليل العلمي النقاط التالية :

	•المو�ضوعات الرئي�سية للمحتوى .
	•المو�ضوعات الفرعية .
	•الوحدات التعليمية (.) LO Learning Objects
	•الأهداف.
وكنتيجة للمناق�شات والمالحظات تم اعتماد التحليل من كافة الدول الأع�ضاء بمكتب
التربية العربي لدول الخليج .

مقدما الور�شة � :أ/عبد الر�ؤوف قبالوي ،و �أ/محمد الخ�صاونة

( )4.8ور�شة برجميات العلوم باملرحلة الثانوية )فيزياء  -كيمياء � -أحياء -
جيولوجيا)
قام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالتعاون مع مكتب التربية
العربي ل��دول الخليج بعقد ور�شة برمجيات العلوم
بالمرحلة الثانوية (فيزياء  -كيمياء � -أح�ي��اء -
جيولوجيا) خالل الفترة من  22-21جمادى الأولى
 1431هـ الموافق  6-5مايو  2010بدولة الكويت،
وح�ضرها المخت�صون في مناهج العلوم للمرحلة
الثانوية بالدول الأع�ضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج وهي دولة الإمارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين ،الجمهورية اليمنية ،دولة الكويت ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ،ودولة
قطر ،وقد تم في الور�شة �إنجاز ما يلي :
	•تعريف المتدربين ببرمجيات العلوم بالمرحلة الثانوية .
	•المراجعة النهائية للبرمجيات .
	•تقديم التغذية الراجعة من قبل الح�ضور .
	•تنفيذ حلقة نقا�ش حول برمجيات العلوم بالمرحلة الثانوية.
وبعد ا�ستكمال المراجعة النهائية للبرمجيات ( بعد انتهاء الور�شة) ت�سلم المركز الإقليمي
لتطوير البرمجيات مالحظات مكتب التربية العربي لدول الخليج وتم تنفيذها في الن�سخة النهائية
من البرمجيات �سواء كان ذلك بالن�سبة لن�سخة القر�ص المدمج �أو الن�سخة التي تم تحميلها على بوابة
مكتب التربية العربي لدول الخليج.

مقدمو الور�شة  :م /نادر معرفي� ،أ /عبد الر�ؤوف قبالوي� ،أ /محمد درغام ،و م/ع�صام ال�شيخ
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( )4.9لقاء امل�سئولني عن التعليم ما قبل االبتدائي لدول اخلليج
234

ق��ام ال�م��رك��ز الإق�ل�ي�م��ي لتطوير البرمجيات
التعليمية  ReDSOFTبالتعاون مع مكتب التربية العربي
لدول الخليج ووزارة التربية بدولة الكويت بتنظيم لقاء
الم�سئولين عن التعليم ما قبل االبتدائي ل��دول الخليج
خالل الفترة من  1431/6/26 - 25هـ الموافق - 8
 2010/6/9م بدولة الكويت ،وبد أ� اللقاء بكلمة افتتاحية
من وزارة التربية تلتها كلمة لمكتب التربية العربي لدول الخليج ،ثم تم عر�ض ومناق�شة ورقة عمل
«تجارب متقدمة في التعليم ما قبل االبتدائي» ثم ا�ستعر�ض المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات
التعليمية تجربته في مجال التعليم ما قبل االبتدائي وبد�أ اليوم الثاني من اللقاء بزيارة ميدانية
لرو�ضة الن�ضال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومن ثم تم عر�ض ومناق�شة تجارب الدول الأع�ضاء
بمكتب التربية العربي لدول الخليج ( دولة الإمارات العربية المتحدة  -مملكة البحرين  -المملكة
العربية ال�سعودية � -سلطنة عمان  -دولة قطر  -الجمهورية اليمنية  -دولة الكويت ) ،حيث تال ذلك
الجل�سة الختامية للقاء.

( )4.10ور�ش��ة الت�ص��ميم التعليمي مل�ش��روع برجميات مرحلة ريا�ض الأطفال
املطورة  -دولة الكويت  8يوليو 2010

تم تنظيم ور�شة الت�صميم التعليمي للم�صممين التعليميين في م�شروع ت�صميم و�إنتاج
برمجيات مرحلة ريا�ض الأطفال المطورة بدولة الكويت حيث ت�ضمنت الور�شة البرنامج التالي:
	•كلمة مدير عام المركز الإقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
	•التعريف بالإطار العام والت�صميم العام لبرمجيات ريا�ض الأطفال.
	•�آلية التحليل وبناء البرمجيات.
	•�آليات الت�صميم التعليمي للأن�شطة.
	•نماذج الت�صميم التعليمي.
	•نظام ت�سمية الملفات والأن�شطة.
	•مالحظات على توزيع الأن�شطة.
	•التعريف بالمراحل الالحقة بعد االنتهاء من الت�صميم التعليمي.

مقدموا الور�شة  :م .نادر معرفي� ،أ .عبد الر�ؤوف قبالوي و �أ .محمد درغام

( )4.11ور�ش��ة حتلي��ل وبن��اء املناه��ج التعليمي��ة والت�ص��ميم التعليم��ي
للمحت��وى الإلك�تروين لتطويره وتقومي��ه �إلكرتونيا دول��ة الكويت
 27مار�س 2011
يعد التحليل ومن بعده الت�صميم التعليمي
الحلقة الأهم في م�شاريع تطوير المحتوى التعليمي
الإل �ك �ت��رون��ي ل�ك��ل م��ا ي�ج��ب م��راع��ات��ه خ�ل�ال كتابة
الت�صميم التعليمي من معايير و�ضوابط متعددة،
و�ضرورة فهم الت�صميم التعليمي لدور واحتياجات
عمل كل فرد في فريق العمل ،ولما يترتب عليه من
كفاءة وجودة المنتج� ،آخذين في االعتبار مراعاة حدود التكلفة المادية والمدة الزمنية للتنفيذ ،وفي
النهاية �ضرورة منا�سبة الت�صاميم التعليمية للأهداف العلمية والتربوية للم�شروع وفي نهاية الور�شة
يكون المتدربين قادرين على :
	•تعريف المنهج .
	•تحديد عنا�صر المنهج .
	•تحديد مفهوم المنهج الإلكتروني.
	•تحليل المنهج المدر�سي .
	•ربط العنا�صر التعليمية .
	•تعريف الت�صميم التعليمي .
	•فهم معايير و�ضوابط كتابة الت�صميم التعليمي .
	•تتبع خطوات كتابة الت�صميم التعليمي .
	•تحديد العن�صر التعليمي (. )LO

مقدم الور�شة :
�أ .عبد الر�ؤوف قبالوي
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- ≥«Ñ£àdG ¤EG ájô¶ædG øe ÊhÎµdE’G º∏©àdG äÉ«é«JGÎ``°SG á``°TQh (4.12)
2011 ¢SQÉe 27 - âjƒµdG ádhO
óªà©j »fhôàµdE’G º«∏©àdG ™jQÉ°ûe ìÉéf ¿EG
≈dEG ±ó¡J á∏YÉa äÉ«é«JGôà°SG ò«ØæJh º«ª°üJ ≈∏Y
QOÉ°üe ™e πeÉ©àdG »∏Y QOÉb ´óÑeh ôµàÑe π«L OGóYEG
É«LƒdƒæµàdG äÉ«fÉµeEG ∞«XƒJh áYƒæàªdG áaô©ªdG
.á«æ¡ªdG á«ª∏©dG ¬JÉ«M »a áeó≤àªdG
Gòg πãªd π``YÉ``Ø`dGh íLÉædG ≥«Ñ£àdG ¿EG
äÉ°SÉ«°S ∫ÓN øe ¿ƒµj ¿CG Öéj »é«JGôà°S’G QÉ«îdG
Ö∏£àj Éªc .á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG Öd »a ä’É°üJ’G h äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ πNóJ áªµëe äÉ«é«JGôà°SG h
Oƒ¡L ≈dEG êÉàëjh º«∏©àdG Ö«dÉ°SCG h áÄ«H »a ÉjQòL Gô««¨J »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«é«JGôà°SE’ ≥«Ñ£àdG
Aƒ°†dG πª©dG á°TQh §∏°ùJ .πYÉØdG ≥«Ñ£àdG ΩÉeG Gô«Ñc ÉjóëJ πµ°ûj Éªe á∏FÉg QOÉ°üe h IQÉÑL
.»fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«é«JGôà°S’ πYÉØdG ≥«Ñ£àdGh º«ª°üàdÉH ≥∏©àJ »àdG á«°ù«FôdG ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y
iƒà°ùªdG ≈∏Yh á«ª«∏©àdG ≥WÉæªdGh ¢SQGóªdG »a ,»fhôàµdE’G º∏©àdG ò«ØæJ ìÉéf πeGƒY ¢ûbÉæJ Éªc
: É¡aGógCG ºgCG øeh á«aÉ≤ãdG πeGƒ©dGh á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’G ÖfGƒédGh ,ô««¨àdG IQGOEG πãe ,»æWƒdG
. »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«é«JGôà°SG ò«ØæJh ™°Vh ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©ªdG çGóMCG ¢VGô©à°SG
. IAÉØµdG á«dÉY »fhôàµdE’G º«∏©àdG ∫ƒ∏M º«ª°üJ »a ìÉéædG πeGƒY ójóëJ
.êRÉªàªdG º«∏©à∏d íLÉf êPƒªf ójóëJ
. »fhôàµdE’G º∏©àdG ∫ƒ∏M º««≤J á«∏ª©d …OÉ°TQEG π«dO ºjó≤J

•
•
•
•
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-ÊhÎ``µdE’G º``∏©àdG á``Ä«H ‘ á``«ŸÉ©dG Ò``jÉ©ŸG ΩGóîà``°SG á``°TQh (4.13)
2011 ¢SQÉe 27 - âjƒµdG ádhO
´ƒ°Vƒe á°TQƒdG √òg ∫hÉæàJ (Standards) »a
ø«ÑJ .»fhôàµdE’G º∏©àdG áÄ«H á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG ΩGóîà°SG
≈dEG áLÉëdG ió``eh ô«jÉ©ªdG √ò¡d ÉØjô©J á°TQƒdG √òg
ø«H êÉeóf’Gh ∫OÉÑàdG ≥«≤ëàd É¡eGóîà°SG øe IóFÉØdGh
.»fhôàµdE’G º∏©àdG áÄ«H »a áeóîà°ùªdG áª¶fC’G
º∏©àdG IQGOEG á``ª` ¶` fCG :á``ª``¶``fC’G √ò`` g ø``e
Learning Objects) á«ª«∏©àdG äÉæFÉµdG ∞«dCÉJ áª¶fCG ,(Learning Management Systems)
. (Digital Rights Management Systems) ájôµØdG á«µ∏ªdG ¥ƒ≤M IQGOEG áª¶fCGh ,(Authoring Tools



. »fhôàµdE’G º∏©àdG áÄ«H »a áeóîà°ùªdG á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdÉH ∞jô©àdG
. ô«jÉ©ªdG √òg ΩGóîà°SG ≈dEG áLÉëdÉH ∞jô©àdG
.ô«jÉ©ªdG √òg ΩGóîà°SG óFGƒØH ∞jô©àdG
. ô«jÉ©ªdG √òg ΩGóîà°SG ä’ÉéªH ∞jô©àdG
.(Open Source) áMƒàØªdG QOÉ°üªdG ΩGóîà°SG π«©ØJ »a ÉgQhOh á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG
. »fhôàµdE’G º∏©àdG áª¶fCG ø«H êÉeóf’G ≥«≤ëJ »a ÉgQhOh á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG
á«ª«∏©àdG äÉæFÉµdG ´ÉLôà°SGh øjõîJh ∫OÉÑJh ΩGóîà°SG π«©ØJ »a ÉgQhOh á«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG
. (Learning Object)

•
•
•
•
•
•
•

- Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ ‘ á«ª«∏©àdG äÉ«›ÈdG ΩGóîà°SG ∫ƒM πªY á``°TQh (4.14)
2011 πjôHG 26 - âjƒµdG ádhO
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
äÉ«éeôÑdG ΩGóîà°SG ∫ƒ``M πªY á``°`TQh á«ª«∏©àdG
ájôª©dG á°SQóe »``a Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ »``a á«ª«∏©àdG
∂dPh á«ª«∏©àdG á«fGhôØdG á≤£æe »a äÉæH á«FGóàH’G
. 2011/4/26 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj



- ìÉÑ``°üdG ⁄É``°ùdG »``Ñ«H á``°SQóe ‘ å``dÉãdG »Hƒ``°SÉ◊G ió``àæŸG (4.15)
2012 ¢SQÉe 29 - âjƒµdG ádhO

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG ∑QÉ``°` T
…òdG ådÉãdG »Hƒ°SÉëdG ióàæªdG »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
ádhO »a äÉæH ájƒfÉãdG ìÉÑ°üdG ºdÉ°ùdG »Ñ«H á°SQóe ¬àeÉbCG
29 ïjQÉàH ∂``dPh zÉæ©ªéJ ÉæÑgGƒe{ ¿GƒæY âëJ âjƒµdG
.2012 ¢SQÉe
∫ƒM á«°TÉ≤f á≤∏M º«¶æJ »a õcôªdG ∑QÉ°T å«M
É¡JÉ«Ñ∏°Sh ,º«∏©àdG ∫Éée »a É°Uƒ°üN É¡JÉeGóîà°SGh É¡YGƒfCG å«M øe »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T
. ¿CÉ°ûdG Gò¡H áªà¡ªdG äÉ«°üî°ûdG ¢†©H Qƒ°†ëH ∂dP ¿Éc .ÉgQGô°VCGh

ádhO -º«∏©àdG ∫É› ‘ äÉ«fhÎµdEÓd πãeC’G ΩGóîà``°S’G πªY á``°TQh (4.16)
2012 ¢SQÉe 22-20 - âjƒµdG

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG ∑QÉ``°` T
´ƒ°Vƒe ∫ƒ``M ∫ÉØWCÓd πªY á``°`TQh º«¶æJ »``a á«ª«∏©àdG
¿hÉ©àdÉH zº«∏©àdG ∫Éée »a äÉ«fhôàµdEÓd πãeC’G ΩGóîà°S’G{
π°VÉØdG ó«°ùdG ájÉYQ âëJ ∂dPh ,áë°üdG õjõ©J IQGOEG ™e
IOƒédGh §«£îàdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG áë°üdG IQGRh π«ch
≈dEG 20 øe IôàØdG ∫ÓN âjƒµdG ádhóH ôjó¨dG á°VhQ »a
á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ΩGóîà°SG ≈∏Y ∫ÉØWC’G ÖjQóJ á°TQƒdG √òg »a ºJ å«M .2012 ¢SQÉe 22
™e ¿hÉ©àdÉH ájôµØdGh á«∏≤©dG º¡JGQób á«ªæJ »a ºgó«ØJ »àdG á«fhôàµdE’G á£°ûfC’G øe IOÉØà°S’Gh
. º«∏©àdGh á«HôàdG ∫Éée »a ø«°ü°üîàeh IòJÉ°SCG

- âjƒµdG á``dhO - ÊhÎ``µdE’G º∏©àdG π``X ‘ á``«Hô©dG á``¨∏dG Ihó``f (4.17)
2012 πjôHG 4

âaÉ°†à°SG âjƒµdG ádhO/Oƒ°SC’G âæH IódÉN ájƒfÉK
AÉ≤dGh º«¶æàd á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG
º∏©àdG π``X »``a á«Hô©dG á¨∏dG{ ¿Gƒæ©H Ihó``f »``a Iô°VÉëe
∂dPh .2012 πjôHG 4 ≥aGƒªdG AÉ©HQC’G Ωƒj »a z»fhôàµdE’G
.á«ª«∏©àdG »qdƒM á≤£æe »a á«Hô©dG á¨∏dG »¡Lƒe Qƒ°†ëH
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- º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP ¢ü«î°ûJh RôØd »æWƒdG èeÉfÈdG πªY á°TQh (4.18)
2012 ƒjÉe 27 - âjƒµdG ádhO
É«Lƒdƒæµàd »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG á£°ûfCG øª°V
äÉ``bÉ``YE’G …hP áeóN »``a ä’É``°`ü`J’Gh äÉeƒ∏©ªdG
èeÉfôÑdG{ ¿Gƒæ©H πªY á°TQh âª«bCG º∏©àdG äÉHƒ©°Uh
»a zº∏©àdG äÉHƒ©°U …hP ¢ü«î°ûJh RôØd »æWƒdG
ºjƒ≤Jh º«∏©J õcôe É¡eób .2012 ƒjÉe 27 ïjQÉJ
,ø«ª∏©ª∏d â¡Lh á°TQƒdG .âjƒµdG á``dhO »a πØ£dG
∫ÉéªH ø««æ©ªdG É«∏©dG äÉ°SGQódG ÜÓWh ø«ãMÉÑdG
º∏©àdG äÉHƒ©°U ∞jô©J .¢SÉ«≤dGh RôØdG ∞jô©J ø««°ùØædG ø««°UÉ°üàN’Gh ,º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP
á«fhôàµdE’G èeGôÑdG ∞jô©J ≈dEG âaógh .º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP ¢SQGóeh äÉ°ù°SDƒªdGh : É¡YGƒfCGh
á«fhôàµdE’G èeGôÑdG ∞jô©J .º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP …ód ¬à«ªgCGh ¢SÉ«≤dGh ¢ü«î°ûàdÉH á°UÉîdG
ΩGóîà°SG »a ΩÉªàg’G ÜÉÑ°SG ±ô©J .º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP iód ¢SÉ«≤dGh ¢ü«î°ûàdÉH á°UÉîdG
á°UÉîdG á«fhôàµdE’Gh á«bQƒdG äGQÉÑàN’G ¢†©H ≈∏Y ÖjQóàdG .¢ü«î°ûàdG »a áãjóëdG É«LƒdƒæµàdG
. º∏©àdG äÉHƒ©°U …hòH

âjƒµdG ádhO - á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG ™e ™à‡h π¡°S º∏©àdG πªY á°TQh (4.19)
2012 ƒjÉe 27 -

IQƒÑ°ùdG ™e ™àªeh π¡°S º∏©àdG{ ¿GƒæY âëJ
»ªdÉ©dG ôªJDƒªdG »a πªY á°TQh âª«bCG zá«∏YÉØàdG
…hP áeóN »a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd
.2012 ƒjÉe 27 ïjQÉàH º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G
º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG øe á«FÉ°üNG á°TQƒdG âeób
AÉ°†YCG ≈dEG á¡Lƒe âfÉc á°TQƒdG .ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG
äÉHƒ©°U ∫Éée »a ø«ªà¡ªdG ¢UÉî°TC’G ,äÉ©eÉédGh äÉÄ«¡dGh õcGôªdGh ¢SQGóªdÉH ¢ùjQóàdG áÄ«g
.º∏©àdG äÉHƒ©°U …hòH ábÓ©dG äGP ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe h ,º∏©àdG
≥«Ñ£àH á°UÉîdG äGQÉ¡ªdGh äÉeƒ∏©ªdÉH »≤∏àªdG ójhõJ - :á°TQƒdG √òg ±Gó``gCG øeh
π«©ØJ - .á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG ΩGóîà°SG äGõ«ªe ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ - .á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG äÉeGóîà°SG
á«Ø«c øY »∏ªY ≥«Ñ£J - .º∏©àdG äÉHƒ©°U ihòd º∏©àdG π«¡°ùJ »a á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG ΩGóîà°SG
.á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG ΩGóîà°SG

äÉHƒ©°U …hP áeóÿ ÊhÎµdE’G »°SQóŸG ÜÉàµdG ôjƒ£J πªY á``°TQh (4.20)
2012 ƒjÉe 27 - âjƒµdG ádhO -º∏©àdG
»°SQóªdG ÜÉ``à`µ`dG ô``jƒ``£`J{ ¿Gƒ``æ` Y âëJ
õcôªdG Ωób zº∏©àdG äÉHƒ©°U …hP áeóîd »fhôàµdE’G
πªY á°TQh á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G
äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG á£°ûfCG ∫ÓN
äÉHƒ©°Uh äÉ``bÉ``YE’G …hP áeóN »``a ä’É``°`ü`J’Gh
√òg ±GógCG ºgCG øe .2012 ƒjÉe 27 ïjQÉàH º∏©àdG
≈∏ãªdG IOÉØà°S’Gh ΩGóîà°S’G äÉ«dBÉH ∞jô©àdG á°TQƒdG
äÉÄØd á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG AÉæH äGƒ£îH ∞jô©àdGh ,IAGô≤dG äÉHƒ©°U áÄØd »fhôàµdE’G ÜÉàµdG øe
äÉHƒ©°U áÄa »¡Lƒeh »ª∏©e ,º∏©àdG äÉHƒ©°U äÉÄØH ø«ªà¡ª∏d á°TQƒdG √òg â¡Lhh .º∏©àdG äÉHƒ©°U
ÜÓWh ,º∏©àdG äÉHƒ©°U äÉÄØd »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«éeôH ΩGóîà°SGh ôjƒ£àH ø«ªà¡ªdG ,º∏©àdG
.º∏©àdG äÉHƒ©°U äÉÄah »fhôàµdE’G º∏©àdÉH ábÓ©dG äGP äÉ°ü°üîàdG »a äÉ©eÉédG

- â``jƒµdG á``dhO - äÉHƒ©``°üdG ≈``£îàf É``«LƒdƒæµàdÉH π``ªY á``°TQh (4.21)
2012 ƒjÉe 27
¿GƒæY ƒg äÉHƒ©°üdG ≈£îàf É«LƒdƒæµàdÉH
»ªdÉ©dG ôªJDƒªdG Iôàa ∫Ó``N âª«bCG »àdG á°TQƒdG
…hP áeóN »a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd
âeób .2012 ƒjÉe 27 »a º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G
á«LPƒªædG ºjó°ùdG á°SQóªH óªà©ªdG ôjóªdG á°TQƒdG
ÜÓWh ø«ãMÉÑdG ,ø«ª∏©ª∏d â¡Lh á°TQƒdGh ,ø«æH .CG
äÉHƒ©°U …hP ∫ÉéªH ø««æ©ªdG É«∏©dG äÉ``°`SGQó``dG
.º∏©àdG äÉHƒ©°U …hP ¢SQGóeh äÉ°ù°SDƒªdGh ø««°ùØædG ø««°UÉ°üàN’G ,º∏©àdG
: ≈dEG á°TQƒdG Gòg ±ó¡J

É¡YGƒfCGh º∏©àdG äÉHƒ©°U ∞jô©J •
»∏ªY - º«∏©àdG äÉHƒ©°U ≈∏Y ±ô©à∏d äÉXƒë∏ªdG áªFÉb á°ûbÉæe •
ôÑàîªdG - OÉH …B’G ) º∏©àdG äÉHƒ©°U ò«eÓàd É«LƒdƒæµàdG á«ªgCG í«°Vƒàd á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J •
ïdG (.... á«còdG IQƒÑ°ùdG - Üƒ°SÉëdG ôÑàîe - …ƒ¨∏dG
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2012 ƒ«fƒj 10 - âjƒµdG ádhO - á«æ¡ŸG á«ªæàdG á°TQh (4.22)
241

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»°SQóªd á«æ¡ªdG á«ªæàdG á``°` TQh »``a á«ª«∏©àdG
á«ª«∏©àdG AGô¡édG á≤£æªH É«Lƒdƒ«édG äÉ°SQóeh
øe IOÉØà°S’G á«Ø«c ¢ûbÉf å«M ,âjƒµdG á``dhO »a
. »fhôàµdE’G º«∏©àdG ∫Éée »a É«Lƒdƒ«édG äÉ«éeôH

äÉ«fhÎµdEÓd π``ãeC’G ΩGóîà``°S’G{ πªY á``°TQh º``«¶æJ ‘ ácQÉ``°ûŸG (4.23)
zº«∏©àdG ∫É› ‘
2013 ôjÉæj 22 - 20 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ΩÉb
IQGRƒ``H áë°üdG õjõ©J IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH á«ª«∏©àdG
πªY á``°` TQh º«¶æJ »``a â``jƒ``µ`dG á`` dhO »``a áë°üdG
»a äÉ«fhôàµdEÓd πãeC’G ΩGóîà°S’G{ ∫ƒM ∫ÉØWCÓd
ôjó¨dG á°VhQ »a á°TQƒdG âª«bCG óbh ,zº«∏©àdG ∫Éée
ájÉYôH 2012 ¢SQÉe 22 ≈``dEG 20 øe IôàØdG ∫ÓN
óYÉ°ùªdG áë°üdG IQGRh π«ch ìÓØdG ó«dh QƒàcódG
∫Éée »a AGôÑNh IòJÉ°SCG ácQÉ°ûªH âª¶f »àdG á°TQƒdG √òg âaógh .IOƒédGh §«£îàdG ¿hDƒ°ûd
øe º¡JOÉØà°SG õjõ©Jh á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ΩGóîà°SG ≈∏Y ∫ÉØWC’G ÖjQóJ ≈dEG º«∏©àdGh á«HôàdG
.ájôµØdGh á«∏≤©dG º¡JGQób á«ªæJ »a á«fhôàµdE’G á£°ûfC’G

º«∏©àdG ‘ ábÉYE’G hP »Hô©dG πØ£dG èeO{ ´hô``°ûŸ ájÒ``°†– á°TQh (4.24)
z™ªàéŸGh
2013 ôÑªaƒf 3 - 2 : OÉ≤©f’G ïjQÉJ

3 - 2 øe IôàØdG ∫ÓN IôgÉ≤dG âaÉ°†à°SG

πØ£dG èeO{ ´hô°ûªd ájô«°†ëJ á°TQh 2013 ôÑªaƒf
ÉbÓ£fGh ,z™ªàéªdGh º«∏©àdG »a ábÉYE’G …P »Hô©dG
º«∏©àdG ôjƒ£J √ÉéJ ¬JÓ«°SQh »ª«∏bE’G √QhO ø``e
;äÉeƒ∏©ªdGh ∫É°üJ’G äÉ«LƒdƒæµJ ≈∏Y OÉªàY’ÉH
. á°TQƒdG √òg »a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T

zá«FGóàH’G á∏MôŸG ‘ ÊhÎµdE’G º∏©àdG{ ∫ƒM Iô°VÉfi (4.25)
2014 ¢SQÉe 11 : OÉ≤©f’G ïjQÉJ

…óªMC’G á≤£æªH Üƒ°SÉëdG ¬«LƒJ ™e ¿hÉ©àdÉH
™jQÉ°ûªdG ô``jó``e ΩÉ`` ZQO óªëe Qƒ``à`có``dG Ωó``b á«ª«∏©àdG
á∏MôªdG »a »fhôàµdE’G º∏©àdG{ ∫ƒM Iô°VÉëe õcôªdÉH
,á«FGóàH’G ó©°ùdG ≈°ù«Y óªMCG á°SQóe »a ∂dPh zá«FGóàH’G
á«àjƒµdG áHGƒÑdG :É¡ªgCG ™«°VGƒe IóY Iô°VÉëªdG âdhÉæJ óbh
≈∏Y »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ≤«Ñ£Jh ,zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d
º∏©àdG ≥«Ñ£J äÉ«dBGh ,á«còdG ∞JGƒ¡dGh á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G
.á«°SQóªdG ∫ƒ°üØdG êQÉNh πNGO »fhôàµdE’G
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OÉÑjB’G ΩGóîà``°SG{ ∫ƒM á«ÑjQóàdG IQhódG ìÉ``ààaG πØM ‘ ácQÉ``°ûŸG (4.26)
zÚaƒØµŸG º«∏©J ‘
2014 ôHƒàcCG 16-14 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

IhQó`` `dG »``a »``ª` «` ∏` bE’G õ``cô``ª` dG ∑QÉ``°``T
∫ƒM øjôëÑdG áµ∏ªe »``a â``ª`«`bCG »``à`dG á«ÑjQóàdG
âª«bCG »àdGh zø«aƒØµªdG º«∏©J »a OÉÑjB’G ΩGóîà°SG{
ájÉYôH zAÉ°†«ÑdG É°ü©∏d »ªdÉ©dG ∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH
ƒ°†Y …óæg øH ≈°ù«Y âæH Iô«æe IPÉà°SC’G IOÉ©°S
.áæ°ùëdG ÉjGƒædG Iô«Ø°Sh »æjôëÑdG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée

áª∏c »aô©e QOÉf ¢Sóæ¡ªdG á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ôjóe ≈≤dCG óbh
.º¡JÉ©ªàée »a êÉeóf’G ≈∏Y IQób ôãcCG º¡∏©éd ô°üÑdG …óbÉØH ¢UÉîdG º«∏©àdG ôjƒ£J á«ªgCG ∫ƒM

±ô``°ûe á``°SQóe zêGô``°S{ ÊhÎ``µdE’G º``∏©à∏d á``«àjƒµdG á``HGƒÑdG (4.27)
äÉæH á£°SƒàŸG
2014 ôÑªaƒf 24 : OÉ≤©f’G ïjQÉJ

™jQÉ°ûªdG ôjóe ΩÉZQO óªëe QƒàcódG Ωób
á«àjƒµdG á``HGƒ``Ñ`dG{ ¿Gƒæ©H á«Øjô©J á``°`TQh õcôªdÉH
±ô°ûe á°SQóe »a ∂dPh ,zêGô°S »fhôàµdE’G º∏©à∏d
øe ójó©dG á°TQƒdG âdhÉæJ å«M ,äÉæH á£°SƒàªdG
É¡ªgCG ø``eh »fhôàµdE’G º∏©àdÉH §ÑJôªdG πFÉ°ùªdG
äÉ≤«Ñ£Jh zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdG
.á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G ≈∏Y »fhôàµdE’G º∏©àdG

á≤£æe ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG õcôe - zÊhÎµdE’G º∏©ŸG{ ∫ƒM Iô°VÉfi (4.28)
á«ª«∏©àdG AGô¡÷G
…hÓÑb ±hDhôdG óÑY PÉà°SC’G :øe πc Ωób
óªëe QƒàcódGh ,õcôªdÉH ègÉæªdG ôjƒ£J IQGOEG ôjóe
º∏©ªdG{ ¿Gƒæ©H Iô°VÉëe ™jQÉ°ûªdG ôjóe ΩÉ``ZQO
á≤£æªH ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG õcôªH ∂dPh z»fhôàµdE’G
ÉkØjô©J Iô°VÉëªdG â``dhÉ``æ`Jh ,á«ª«∏©àdG AGô``¡`é`dG
»fhôàµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdG äGhOCGh á£°ûfCÉH
. »fhôàµdE’G ÜÉàµdG ≥«Ñ£Jh zêGô°S{

á«°SÉ°SC’G á«HÎdG á«∏c áÑ∏£d ÊhÎµdE’G º∏©àdG á£°ûfCG AÉæH äGhOCG (4.29)
2015 ƒjÉe 5 :OÉ≤©f’G ïjQÉJ

∫ƒM πªY á``°`TQh »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
á«∏c áÑ∏£d »fhôàµdE’G º∏©àdG á£°ûfCG AÉæH äGhOCG
áÄ«¡dÉH (º«∏©àdG É«LƒdƒæµJ º°ùb) á«°SÉ°SC’G á«HôàdG
QƒàcódG Ωób å«M ,ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG
Iô°VÉëe õcôªdÉH ™jQÉ°ûªdG IQGOEG ôjóe ΩÉZQO óªëe
zá«ª«∏©àdG á£°ûfC’G AÉæH §HGƒ°Vh äÉ«dBGh äGhOCG{ ∫ƒM
áeóîà°ùªdG ™jQÉ°ûªdG ôjƒ£J äÉ«∏ªY ô«jÉ©e â∏ª°T
ôjóe …hÓÑ≤dG ±hDhô``dG óÑY PÉà°SC’G Ωób Éªc ,»fhôàµdE’G »ª«∏©àdG iƒàëªdG êÉàfE’ õcôªdG »a
iƒàëª∏d »ª«∏©àdG º«ª°üàdGh iƒàëªdG π«∏ëJ äÉ«dBG{ ∫ƒM Iô°VÉëe õcôªdÉH ègÉæªdG ôjƒ£J IQGOEG
.z»fhôàµdE’G
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zêGô``°S{ ÊhÎµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑ∏d ΩÉ¶ædG ‘ô``°ûe ΩÉ¡e (4.30)
ÒÑµdG ∑QÉÑe á≤£æe ¢SQGóe ‘
2015 ƒjÉe 5 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
áHGƒÑdG »aô°ûe ΩÉ¡e ∫ƒM á«Øjô©J á°TQh á«ª«∏©àdG
á≤£æe ¢SQGóe »a zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG
π«°UÉØJ ¢VGô©à°SG ºJ å«M ,á«ª«∏©àdG ô«ÑµdG ∑QÉÑe
á°UÉîdG äGhOC’Gh á°SQóªdG »a ΩÉ¶ædG ±ô°ûe ΩÉ¡e
.¬d áMÉàªdG äGhOC’Gh äÉ«MÓ°üdGh ¬H

AGQóŸ zêGô°S{ ÊhÎµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdÉH á«Øjô©J á``°TQh (4.31)
á«ª«∏©àdG ÒÑµdG ∑QÉÑe á≤£æe »¡Lƒeh
2015 ƒ«fƒj 15 :

OÉ≤©f’G ïjQÉJ

äGhOCG ∫ƒ``M á«Øjô©J á°TQh õcôªdG º¶f
zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdG á£°ûfCGh
ô«ÑµdG ∑QÉÑe á≤£æe »¡Lƒeh AGQóe AGQóªd ∂dPh
´GƒfCGh áHGƒÑdG äGhOCG ¢VGô©à°SG ºJ å«M ,á«ª«∏©àdG
.É¡«a ÖdÉ£dGh º∏©ªdG QhOh á«fhôàµdE’G á£°ûfC’G
ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG á£°ûfCÉH ∞jô©àdG ºJ Éªc
.»fhôàµdE’G º∏©àdG ∫Éée »a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG

zêGô°S{ ÊhÎµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdG ∫ƒM á«Øjô©J á°TQh (4.32)
2016 ôjGôÑa 22 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

QƒàcódG õcôªdÉH ™jQÉ°ûªdG ôjóe Ωó``b
á«àjƒµdG áHGƒÑdG :¿Gƒæ©H á«Øjô©J á°TQh ΩÉZQO óªëe
áªWÉa á°SQóe »a ∂dPh zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d
á°TQƒdG âdhÉæJ ó``bh ,äÉæH á£°SƒàªdG ¿Éª«dG âæH
áHGƒÑdÉH á£ÑJôªdG äÉ≤«Ñ£àdGh Qƒ``eC’G øe ójó©dG
.zêGô°S{ »fhôàµdE’G º∏©à∏d á«àjƒµdG



zøjÓfhCG êGô°S ΩÉ¶f{ ∫ƒM á«Øjô©J á°TQh (4.33)
2016 ¢SQÉe 29 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
zøj’ ¿hCG êGô°S ΩÉ¶f{ ∫ƒM á«Øjô©J á°TQh á«ª«∏©àdG
º∏©à∏d á«àjƒµdG áHGƒÑdG äÉeóN øª°V ¬``LGQOEG ó©H
á°TQƒdG ∫É``ª` YCG »``a ∑QÉ``°` Th ,zêGô``°` S{ »``fhô``à`µ`dE’G
ø«°Tóàd G kó«¡ªJ ájƒfÉãdG á∏MôªdG äÉª∏©e øe áYƒªée
. áeóîdG
¬æµªj »dÉàdÉHh áeó≤ªdG ¢ShQódG óMCG »a π«é°ùàdÉH ÖdÉ£dG Ωƒ≤j ΩÉ¶ædG Gòg ∫ÓN øeh
,ÉkÑdÉW øjô°ûYh á°ùªN øY É¡HÓW OóY ójõj ’ áYƒªée øª°V º∏©ªdG ™e πYÉØàdGh ácQÉ°ûªdG øe
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ºjƒ≤J êPÉªf πMh πªY ¥GQhCG ºjó≤Jh ô°TÉÑe πµ°ûH ¢SQódG ∫hÉæàH º∏©ªdG Ωƒ≤j å«M
áKOÉëªdG á£°SGƒH º∏©ªdG á°ûbÉæe á°üëdG ∫ÓN ÖdÉ£∏d øµªjh ,áÑ°SÉæªdG á«dõæªdG äÉÑLGƒdG ójóëJ
πMh á∏Ä°SC’G áHÉLEG »a ÖdÉ£dG ∑QÉ°ûj Éªc ,á°TOQódG áfƒ≤jCG ∫ÓN øe hCG zIQƒ°Uh äƒ°U{ Iô°TÉÑªdG
.á°üëdG ∫ÓN Iô°TÉÑe äÉÑjQóàdG
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»ª«∏©àdG º«ª``°üàdGh ÊhÎµdE’G iƒàëŸG π«∏–{ :∫ƒM πªY á``°TQh (4.34)
º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ‘ ¢``†jôªàdG á«∏µH ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ``°†YC’
zÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG
2016 ôÑª°ùjO 27 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

∫Éée »a πªY á°TQh »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
»ª«∏©àdG º«ª°üàdGh »``fhô``à`µ`dE’G iƒàëªdG π«∏ëJ
áÄ«¡dG »a ¢†jôªàdG á«∏µH ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’
´hô°ûe QÉ``WEG »a ∂``dPh ,»≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG
á«∏c »a »fhôàµdE’G º∏©àdG ΩÉ¶f π«¨°ûJh ò«ØæJh ójQƒJ
π«∏ëJ äÉ«dBG ΩÉZQO óªëe QƒàcódG õcôªdÉH ™jQÉ°ûªdG IQGOEG ôjóe É¡dÓN ¢VôY å«M ,¢†jôªàdG
.πeÉµàe »fhôàµdEG Qô≤e êÉàfE’ á©ÑàªdG º«ª°üàdG ¢ù°SCGh »fhôàµdE’G º∏©àdG á£°ûfCG º«ª°üJh



¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ ÊhÎµdE’G º∏©àdG äÉ«``°SÉ°SCG ‘ ¢TQh á∏°ù∏°S (4.35)
ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ÖjQóàdGh

2017 ƒjÉe 18 ≈dEG πjôHG 18 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

»a ¢``TQh á∏°ù∏°S »ª«∏bE’G õcôªdG ó≤Y
¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«°SÉ°SCG
,ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ÖjQóàdGh
138 ø«HQóàªdG OóYh á°TQh 13 ¢TQƒdG OóY ≠∏H å«M
º∏©àdG Ωƒ¡ØªH ∞jô©àdG ¢``TQƒ``dG âdhÉæJh ,ÉHQóàe
√óFGƒah ¬°üFÉ°üN ∑GQOEGh √ô°UÉæYh »fhôàµdE’G
äGhOCG øe á«∏ªY êPÉªf ≈∏Y ±ô©àdGh ,¬JÉjóëJh
º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dÉH ÖjQóàdGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YC’ á«aÉc á«aô©e á«Ø∏N øjƒµàd ,»fhôàµdE’G º∏©àdG
»JCÉJh .»fhôàµdE’G º∏©àdG äGhOCG ™e πeÉ©àdG »a º¡JGQÉ¡e ôjƒ£J øe º¡æµªJ ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG
»≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dGh »ª«∏bE’G õcôªdG ø«H á©bƒªdG ¿hÉ©àdG á«bÉØJG QÉWEG »a IQhódG √òg
á«æ¡eh á«æ≤J ,á«æa äGQÉ°ûà°SG ºjó≤J »a »ª«∏bE’G õcôªdG ±GógC’ Ék ≤ahh ,âjƒµdG ádhóH ÖjQóàdGh
äÉeƒ∏©ªdG »à«æ≤J ∞«XƒJ ≈∏Y πª©∏d á«Hô©dG á≤£æªdG »a á«eƒµëdG äÉÄ«¡dGh ógÉ©ªdGh ä’Écƒ∏d
.á«dhódG äÉ©eÉédGh äÉª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh º«∏©àdG áÑ°SƒMh …ƒHôàdG ∫ÉéªdG »a ä’É°üJ’Gh




“GóFÉb øc” »Ø«°üdG …OÉ«≤dG èeÉfÈdG (4.36)
2018 ƒ«fƒj 26 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

èeÉfôÑdG »``a ∑QÉ``°`û`j »ª«∏b’G õ``cô``ª`dG
IQOÉÑe ™e ¿hÉ©àdÉH "GóFÉb øc" »Ø«°üdG …OÉ«≤dG
º∏©àdG äGhOCG" ¿Gƒæ©H á``°`TQh ∫Ó``N ø``e ƒØc óFÉb
."»JGòdG º∏©àdGh »fhôàµdE’G



º«∏©àdG ‘ Rõ©ŸG »``°VGÎa’G ™bGƒdG äÉeGóîà°SG ‘ á«∏YÉØJ á``°TQh (4.37)
äÉæH á£°SƒàŸG á«°SOÉ≤dG á°SQóe äÉÑdÉ£d
2018 ôÑª°ùjO 2 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

ôjƒ£àd »``ª` «` ∏` bE’G õ``cô``ª` dG ∞«°†à°ùj
á«°SOÉ≤dG á°SQóe äÉÑdÉW á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG
»a á«∏YÉØJ á°TQh πªY ºJ å«M ,äÉæH á£°SƒàªdG
º«∏©àdG »a Rõ©ªdG »°VGôàa’G ™bGƒdG äÉeGóîà°SG
.»fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ«æ≤J ∫ƒMh
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- Úµ“ -º``«∏©J) áHÉ``°ûdG äGOÉ«≤dG” »``©«HôdG …OÉ``«≤dG è``eÉfÈdG (4.38)
“(É«LƒdƒæµJ
2019 ôjÉæj 14 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

èeÉfôÑdG »``a ∑QÉ``°`û`j »ª«∏b’G õ``cô``ª`dG
™e ¿hÉ©àdÉH "áHÉ°ûdG äGOÉ«≤dG" »©«HôdG …OÉ«≤dG
™bGƒdG" ¿Gƒæ©H á°TQh ∫Ó``N øe ƒØc óFÉb IQOÉ``Ñ`e
."Rõ©ªdG »°VGôàa’G



á∏«g á°SQóe äÉÑdÉ£d õcôª∏d á«fhÎµdE’G äÉeóÿÉH á«Øjô©J á°TQh (4.39)
äÉæH á£°SƒàŸG ¿ÉÑ«WƒH
2019 ôjGôÑa 14 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∞«°†à°ùj
á∏«g á°SQóe äÉÑdÉW á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG
á«Øjô©J á°TQh »a ,äÉæH á£°SƒàªdG ¿ÉÑ«W ƒH
õcôªdG É¡eó≤j »àdG á«fhôàµdE’G äÉeóîdÉH
É¡«a ÉªH áÑ∏£dG ¬``FÉ``æ`HCG áeóîd »``ª`«`∏`bE’G
™bGƒdG äÉ«æ≤J äÉeGóîà°SG ≈∏Y ÖjQóàdG
.º«∏©àdG »a Rõ©ªdG »°VGôàa’G
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2003 πØ£dG ¢Vô©e

(5.1)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
º«bCG …òdG πØ£dG ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
å«M ,2003 ΩÉ``Y âjƒµdG ádhóH ¢VQÉ©ªdG ¢``VQCÉ`H
äGôÑN äÉ«éeôH øe ¬LÉàfEG IQƒcÉH õcôªdG ¢VôY
¢Vhô©dG øe ójó©dG õcôªdG Ωób Éªc ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
IójóY ¢SQGóe âcQÉ°Th ,∫ÉØWCÓd ÉjGó¡dGh á«fƒJQÉµdG
.º¡JÉª∏©e ™e á°VhôdG ∫ÉØWCG ∫É°SQEÉH
2003 ¢ùµàjÉL ¢Vô©e

(5.2)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»a ¢ùµàjÉL ¢Vô©e »``a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
2003 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH »HO IQÉ``eEG
äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¬«ØXƒe øe áYƒªée π°SQCG å«M
äÉ«éeôÑdÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édG øe ójó©dG ™e
.»fhôàµdE’G º∏©àdGh á«ª«∏©àdG
É kMÉæL 19 ácQÉ°ûªH 2003 ¢ùµàjÉL ¢Vô©ªd øjô°û©dGh áãdÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a äCGóH å«M
ócDƒj Ée ƒgh Ék©Hôe É keób 22.754 É¡ªéM ≠∏Ñj áMÉ°ùªHh ,ácô°T 1703 h ,É°VQÉY
k 774 h ,Ék«æWh
¬fƒµH ΩÉ©dG Gòg ¢ùµàjÉL õ«ªJh .¬à©ª°Sh √QÉ°ûàfGh ¢Vô©ªdG ºéM »a ≥≤ëJ …òdG ô«ÑµdG ƒªædG ≈∏Y
º¶©e πª°û«d ΩÉ©dG Gòg Iôe ∫hC’h ¢ùµàjÉL óàeG å«M ,≈°†e âbh …CG øe ÉkªéMh áMÉ°ùe ôÑcCG
.IójóédG ó°TGQ ï«°ûdG áYÉb ≈dEG áaÉ°VE’ÉH äÉYÉb »fÉªK º°†«d …QÉéàdG »HO õcôe ™ªée äÉYÉb
õ«côàdG ™e ,á«æ≤àdG äÉeóîdGh äÉéàæªdG øe Ók eÉc ∞«W ¢VôY ΩÉ©dG Gòg ¢ùµàjÉL ¢Vô©e ó¡°ûjh
∫ƒ∏M πãe IójóY äÉéàæe ™e ÖæL ≈dEG ÉkÑæL ,á«fhôàµdE’G IQÉéàdGh á«fhôàµdE’G ∫ÉªYC’G ∫ƒ∏M ≈∏Y
∫ƒ∏ëdGh ,äÉeƒ∏©ªdG IQGOEGh ,»ªbôdG ôjƒ°üàdGh ,»ÑàµªdG ô°TÉædGh ,»WÉ«àM’G ï°ùædGh áØ°TQC’G
,ÖJÉµªdG áàªJCGh ∫ÉªYC’Gh ,äÉµÑ°ûdG ä’É°üJGh ,ÜGƒdG á«æ≤Jh ,á∏≤æàªdG ∞JGƒ¡dG áÑ°SƒMh ,á«µÑ°ûdG
∂dòc ¢Vô©ªdG íéfh á«æ≤àdG ´É£≤H á«æ©ªdG äÉeóîdGh äÉéàæªdG øe Égô«Zh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh
»a ∫Éq©a πµ°ûH ∑QÉ°ûJ »àdGh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J ´É£b »a IóFGôdG äÉcô°ûdG ø«H ô«Ñc ΩÉªàgG ≥∏N »a
.¿EG ,¿ƒfÉc ,ÉÑ«°TƒJ ,èfƒ°ùeÉ°S ,»H ,¢ûJG ,πcGQhCG ,ƒµ°ù«°S ,âaƒ°ShôµjÉe ,ΩEG ,»H ,…BG ,É¡æeh çóëdG
á≤£æªdG á£∏°S ä’É°üJG ,ƒ«fÉ°S ,ƒ°ùà«Lƒa ,»fƒ°S ,∂«fƒ°SÉfÉH ,¢ùµfhôàµdEG »L ,∫EG ,ô°ùjEG ,»°S .…EG
.¢Vô©ªdG »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y á°üjôëdG äÉcô°ûdG øe Égô«Zh ... ,¿ƒ°ùHEG ,ÉjôãdG ,»HO QÉ£ªd IôëdG
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2004 ÜÉàµdG ¢Vô©e (5.3)
253

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
º«bCG …òdG ÜÉàµdG ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
å«M ,2004 ΩÉ``Y âjƒµdG ádhóH ¢VQÉ©ªdG ¢``VQCÉ`H
¢VÉjQ äGôÑN äÉ«éeôH øe ¬JÉéàæe õcôªdG ¢VôY
±ƒØ°ü∏d (≈``dhC’G á≤∏ëdG) è«∏îdG Ωƒ∏Yh ∫ÉØWC’G
õcôªdG Ωób Éªc á«FGóàH’G á∏MôªdG øe ≈dhC’G áKÓãdG
.QGhõ∏d ÉjGó¡dG øe ójó©dG
2004 ¢ùµàjÉL ¢Vô©e (5.4)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»a ¢ùµàjÉL ¢Vô©e »``a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
2004 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH »HO IQÉ``eEG
äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¬«ØXƒe øe áYƒªée π°SQCG å«M
äÉ«éeôÑdÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édG øe ójó©dG ™e
.»fhôàµdE’G º∏©àdGh á«ª«∏©àdG
ôãcC’Gh ôÑcC’G çóëdG ƒg ¢ùµà«L ¢Vô©e
òæeh á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ióe ≈∏Y ¢Vô©ªdG øµªJh .§°ShC’G ¥ô°ûdG ¥Gƒ°SCG »a ¬Yƒf øe É kMÉéf
äÉéàæeh äÉeóN ∫Éée »a ¢ü°üîàe ¢Vô©e ºgCÉc ¬à©ª°S ï«°SôJ øe 1981 »a ≈``dhC’G ¬JQhO
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ áYÉæ°üH á°UÉîdG äÉ≤«Ñ£àdGh ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ´É£b
äÉéàæªdG çóMCG ìôW á°ùªîdG ¬eÉjCG ióe ≈∏Y ¢Vô©ªdG ó¡°ûj Ée IOÉYh .∫ÉªYC’G äÉYÉ£b ∞∏àîeh
ƒªædG Iô«Jh ™jô°ùJ »a áªgÉ°ùªdG É¡fCÉ°T øe IójóL á«æ≤J ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe øY ¿ÓYE’Gh á«æ≤àdG
ΩÉªàgÉH ¢Vô©ªdG ≈¶ëjh .§°ShC’G ¥ô°ûdG »a ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ´É£b »a Qƒ£àdGh
´Éæ°Uh ø«dƒÄ°ùªdG QÉÑc øe áÑîf Ö£≤à°ùj Ée IOÉY PEG ,¬JGQhO øe IQhO πc »a ô«Ñc »ª«∏bEGh »∏ëe
ájQƒëe ¥Ó£fG á£≤f πµ°ûj …òdG ô``eC’G .áØ∏àîªdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh äÉÄ«¡dG »a QGô≤dG
É«LƒdƒæµJ ¥Gƒ°SCG ´ô°SCG øe ó©J »àdG §°ShC’G ¥ô°ûdG ¥ƒ°S »a ÉgQƒ°†M ájƒ≤J »a áÑZGôdG äÉcô°û∏d
.ºdÉ©dG »a Gkƒªf äÉeƒ∏©ªdG

2005 ÜÉàµdG ¢Vô©e (5.5)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
º«bCG …òdG ÜÉàµdG ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
å«M ,2005 ΩÉ``Y âjƒµdG ádhóH ¢VQÉ©ªdG ¢``VQCÉ`H
¢VÉjQ äGôÑN äÉ«éeôH øe ¬JÉéàæe õcôªdG ¢VôY
±ƒØ°ü∏d (≈``dhC’G á≤∏ëdG) è«∏îdG Ωƒ∏Yh ∫ÉØWC’G
è«∏îdG Ωƒ∏Yh á«FGóàH’G á∏MôªdG øe ≈dhC’G áKÓãdG
øe Iô``«` NC’G áKÓãd ±ƒØ°ü∏d (á``«`fÉ``ã`dG á≤∏ëdG)
IOÉ«≤d á«dhódG á°üNôdG äÉYƒ°Vƒe ≈∏Y ÖjQóà∏d »∏YÉØàdG èeÉfôÑdG ∂dòch á«FGóàH’G á∏MôªdG
.QGhõ∏d ÉjGó¡dG øe ójó©dG õcôªdG Ωób Éªc ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH ICDL Üƒ°SÉëdG
2005 ¢ùµàjÉL ¢Vô©e (5.6)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»a ¢ùµàjÉL ¢Vô©e »``a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
2005 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH »HO IQÉ``eEG
äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¬«ØXƒe øe áYƒªée π°SQCG å«M
äÉ«éeôÑdÉH ábÓ©dG äGP äÉ¡édG øe ójó©dG ™e
.»fhôàµdE’G º∏©àdGh á«ª«∏©àdG
∑QÉ°T å«M ; É«ªdÉY ÉgRôHCGh á≤£æªdG »a É«LƒdƒæµàdG ¢VQÉ©e ºgCG øe ¢Vô©ªdG ó©j
ºdÉ©dG »a ä’É°üJ’G äÉcô°T ôÑcCG ÜÉ£≤à°SG ≈dEG ±ó¡jh .ádhO 60 øe GhAÉL ácô°T 3000 øe ôãcCG
¢Vô©ª∏d áÑMÉ°üªdG äÉ«dÉ©ØdG ióMEG ∂dòH íÑ°ü«d ä’É°üJ’G äÉ«æ≤J ´É£b »a GkQÉµàHG ÉgôãcCGh
.á«ªdÉ©dG É«LƒdƒæµàdG ¥Gƒ°SCG »a IQƒK πµ°ûJ »àdG äÉéàæªdG ºgCG ìô£J »àdGh
OGó`` `eEG »``a ¢``Vô``©` ª` dG ìÉ``é` f »``ª` dÉ``©` dG …QÉ``é` à` dG »`` HO õ``cô``e ΩÉ`` Y ô``jó``e í`` °` `VhCGh
»Ñëeh ∫É``ª`YC’G ∫É``LQ AÉ≤àd’ á«ªdÉ©dG á°üæªdG √QÉÑàYÉH á«æ≤àdG äGQƒ£àdG çóMCÉH á≤£æªdG
.Ió``jó``L äÉØdÉëJ ó``≤`Yh QÉ``µ` aC’G ∫OÉ``Ñ` Jh äÉ≤Ø°üdG º`` gCG ΩGô`` `HE’ ø``«`°`VQÉ``©`dGh É«LƒdƒæµàdG
É«LƒdƒæµàdG ºdÉY »a AÉª°SC’G ôÑcCG ÜÉ£≤à°SG »a ¬JÉMÉ°ùe áaÉc â©«H …òdG ¢ùµà«L ¢Vô©e íéfh
á°VQÉY ádhO 25 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH âfôàfEÓd »HO áæjóe ,»H ¢ûJEG ,»fƒ°S ,πcGQhCG ,âaƒ°ShôµjÉe ∫ÉãeCG
.á«µjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh ôéªdGh ∫É¨JôÑdG øe ≈dhC’G Iôª∏d ∑QÉ°ûJ
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2005 ¢ùfƒJ ¢Vô©e (5.7)
255

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
áª≤dG ôªJDƒe ¢Vô©e »``a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
å«M 2005 ¢ùfƒJ »a äÉeƒ∏©ªdG ™ªàéªd á«ªdÉ©dG
äGQGó°UE’Gh äÉ«éeôÑdG øe ójó©dÉH õcôªdG ∑QÉ°T
äÉ¡édG ø``e ó``jó``©`dG ™``e äGô``Ñ`î`dG ∫OÉ``Ñ` J º``J Éªc
º∏©àdGh á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdÉH ábÓ©dG äGP á«ªdÉ©dG
.»fhôàµdE’G
2006 É«fÉ£jôH ICDL ¢Vô©e (5.8)

á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
ΩÉY É«fÉ£jôH »a º«bCG …ò``dG ICDL ¢Vô©e »a ReDSOFT
≈∏Y ÖjQóà∏d »∏YÉØàdG èeÉfôÑdG õcôªdG ¢VôY å«M ,2006
á¨∏dÉH ICDL Üƒ°SÉëdG IOÉ«≤d á«dhódG á°üNôdG äÉYƒ°Vƒe
áª¶fCGh IQƒ£ªdG èeGôÑdG øe ójó©dG ≈∏Y ™∏WG Éªc ,ájõ«∏éfE’G
.á«ªdÉ©dG IOÉ¡°ûdG ∂∏àd áØ∏àîªdG äGQÉÑàN’G
2006 É«côJ ICDL ¢Vô©e (5.9)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
º«bCG …òdG ICDL ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
èeÉfôÑdG õcôªdG ¢VôY å«M ,2006 ΩÉY É«côJ »a
á«dhódG á°üNôdG äÉYƒ°Vƒe ≈∏Y ÖjQóà∏d »∏YÉØàdG
,ájõ«∏éfE’Gh á«Hô©dG ø«à¨∏dÉH ICDL Üƒ°SÉëdG IOÉ«≤d
áª¶fCGh IQƒ£ªdG èeGôÑdG øe ójó©dG ≈∏Y ™∏WG Éªc
.á«ªdÉ©dG IOÉ¡°ûdG ∂∏àd áØ∏àîªdG äGQÉÑàN’G

2007

á«àjƒµdG Úª∏©ŸG á«©ªL ¢Vô©e (5.10)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
ø«ª∏©ªdG á«©ªL ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
¢SQÉe ô¡°ûH ∂«Ñæ«aƒe ¥óæa »a º«bCG …òdGh á«àjƒµdG
¬JGQGó°UEG çóMCG õcôªdG ¢VôY å«M Ω2007 ΩÉY
º«∏©àdG πMGôªd á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdÉH ≥∏©àj Éª«a
. ¢Vô©ªdG Qƒ¡ªL ≈∏Y ™jRƒà∏d É¡æe É°†©H ¢ü°üNh âjƒµdG ádhóH ΩÉ©dG
2008 âjƒµdG ádhO - º«∏©àdG ôjƒ£àd »æWƒdG ô“DƒŸG ¢Vô©e (5.11)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»æWƒdG ôªJDƒªdG ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
IƒØ°U ¢Vô©ªdG Gòg »a ∑QÉ°T Éªc º«∏©àdG ôjƒ£àd
É«LƒdƒæµJ ∫Éée »``a á°ü°üîàªdG äÉcô°ûdG ø``e
,ôªJDƒª∏d áªYGódG äÉcô°ûdGh º«∏©àdGh ä’É°üJ’G
õcôªdG Ωóbh .á«HôàdG IQGRhh âjƒµdG á©eÉéd áaÉ°VEG
¬JÉéàæe øe áYƒªée ¢Vô©ªdG Gò``g »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G
: »JB’ÉH äÉéàæªdG √òg â∏ãªJh. ¢Vô©ªdG Qƒ¡ªL ≈∏Y ™jRƒà∏d É¡æe É°†©H ¢ü°üNh
. âjƒµdG - ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äÉ«éeôH
. ≈dhC’G á≤∏ë∏d Ωƒ∏©dG äÉ«éeôH
. á«fÉãdG á≤∏ë∏d Ωƒ∏©dG äÉ«éeôH
. ≈dhC’G á≤∏ë∏d Ωƒ∏©dG äGQÉ¡e
. ≈dhC’G á≤∏ë∏d äÉ«°VÉjôdG äGQÉ¡e
. ájƒHôJ ó«°TÉfCG
.ájƒHôJ ÜÉ©dCG
.»ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒµdG á°ù°SDƒeh âjƒµdG ádhóH á«HôàdG IQGRh ájÉYQ âëJ ôªJDƒªdG ó≤Y
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º«∏©àdGh ä’É°üJ’Gh É«Lƒdƒæµà∏d ‹hódG ô“DƒŸG ¢Vô©e (5.12)
âjƒµdG ádhO - 2008 πjôHCG 9-7
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG º¶f
âjƒµdG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdÉH ReDSOFT á«ª«∏©àdG
è«∏îdG á©eÉLh (ôJƒ«ÑªµdG º°ùb á°Sóæ¡dG á«∏c)
πjôHCG 9-7 øe IôàØdG ∫Ó``N É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d
ä’É°üJ’Gh É«Lƒdƒæµà∏d ∫hC’G »dhódG ôªJDƒªdG 2008
AGô``Ñ`N ø``«`H á``∏`YÉ``a §`` `HGhQ ≥``∏`N ±ó``¡` H º``«`∏`©`à`dGh
»a ¿ƒãMÉÑdG ∂dòch ä’É°üJ’Gh º«∏©àdGh É«LƒdƒæµàdG
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SÉH á£ÑJôªdG çƒëÑdGh äGQÉµàH’Gh QÉµaC’G ∫OÉÑàd ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL
á©eÉL 300 ƒëf øe ¿ƒ°ü°üîàe Ωó≤J ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG ∫Éée »ah .º«∏©àdG »a ä’É°üJ’Gh
IóYÉ°ùªH IOƒédG á«dÉY á«ª∏Y IQƒ°üH É¡ª«µëJ ó©Hh ,ôªJDƒªdG ≈dEG πªY ¥GQhCÉH ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe
äÉ°ù∏éH ºjó≤à∏d á«ª∏Y ábQh 70 π°†aCG QÉ«àNG ºJ ó≤a π°†aC’G Rôah áeó≤àe ∫hO øe äÉ©eÉL IòJÉ°SCG
Ée ¢üî∏J ádƒ£e äGô°VÉëe AÉ≤dE’ ø««°ù«FôdG ø«KóëàªdG øe áYƒªée QÉ«àNG ºJ Éªc .ôªJDƒªdG
øe OóY º«¶æJ ºJ Éªc .º«∏©àdG É«LƒdƒæµJ ∫Éée »a ø««dhódG AÉª∏©dG ™ªàée ∫ƒ≤Y ¬«dEG â∏°UƒJ
ΩGóîà°S’ ≈∏ãªdG ¥ô£dG ¿É«H »a IóYÉ°ùª∏d ,á«HôàdG IQGRh »°SQóªd h QGô≤dG …òîàªd πª©dG ¢TQh
∑QÉ°Th ,á«fhôàµdE’G ¢ShQódG êPÉªf ºjó≤Jh OGóYEG »a ∂dòch á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG »a É«LƒdƒæµàdG
OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH âjƒµdG ádhO äÉ¶aÉëe áaÉc øe áª∏©eh º∏©e 100 øe ôãcCG ¢TQƒdG √òg »a
á«ª∏©dG äÉ«dÉ©ØdG ™e øeGõàj É°Vô©e ôªJDƒªdG øª°†Jh .âjƒµdG ádhO êQÉN øe ø«cQÉ°ûªdG øe ô«Ñc
ä’É°üJ’Gh É«LƒdƒæµàdG ∫Éée »a á°ü°üîàªdG äÉcô°ûdG IƒØ°U ¬«a ∑QÉ°ûJh ,ôªJDƒª∏d á«ªjOÉcC’Gh
.ôªJDƒª∏d áªYGódG äÉcô°ûdGh º«∏©àdGh
.»ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒµdG á°ù°SDƒeh âjƒµdG ádhóH á«HôàdG IQGRh ájÉYQ âëJ ôªJDƒªdG ó≤Y
»a äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ∫ÉNOEG »æÑàH É¡JÉ«é«JGôà°S’ á«HôàdG IQGRh ™°Vh ™e ôªJDƒªdG ó≤Y øeGõJh
ºgÉ°ùj ∂dP π©dh ,É¡«a IQGOE’G äÉjƒà°ùe ™«ªL ≈∏Y ä’É°üJ’G É«LƒdƒæµJ ∫ÉNOEGh á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG
Gòg »a á«ªdÉ©dG ÜQÉéàdG ¢VôY ≥jôW øY º«∏©àdG ≈dEG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ π≤f »a
.º«∏©àdG É«LƒdƒæµJ »a ø««ªdÉY AGôÑN Qƒ°†ëH ∫ÉéªdG

¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á«fhÎµdE’G äÉ``eóî∏d ÊÉãdG ióàæŸG ¢Vô©e (5.13)
»é«∏ÿG
âjƒµdG ádhO - 2010 ¢SQÉe 17-15

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
»fÉãdG ióàæªdG ¢Vô©ªH ReDSOFT á«ª«∏©àdG
»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á«fhôàµdE’G äÉeóî∏d
äGôÑN ..á``«`fhô``à`µ`dE’G É«LƒdƒæµàdG) QÉ©°T âëJ
á«ª∏©dG çÉëHCÓd âjƒµdG ó¡©e ¬ª¶f …òdGh (ÜQÉéJh
ø«°Sóæ¡ªdG á«©ªLh »ª∏©dG Ωó≤à∏d âjƒµdG á°ù°SDƒeh
.ΩÉjCG áKÓK ôªà°SGh á«àjƒµdG
™jRƒJ ºJ Éªc ,á«°SGQódG πMGôªdG πµd á«ª«∏©J äÉ«éeôH øe õcôªdG äÉéàæe πc ¢VôY ºJh
.¢Vô©ªdG QGhõd ÉjGóg äÉ«éeôÑdG ∂∏J ¢†©H øe êPÉªf

- 2010 ÈªàÑ``°S ¢SQGóŸG õ«¡Œh AÉæÑd ∫hC’G âjƒµdG ô“Dƒe ¢``Vô©e (5.14)
âjƒµdG ádhO
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
∫hC’G âjƒµdG ôªJDƒe ¢Vô©ªH ReDSOFT á«ª«∏©àdG
ôÑªàÑ°S 27 »a äÉ«∏µdGh ¢SQGóªdG õ«¡éJh AÉæÑd
»dÉ©dG º«∏©àdG IôjRhh á«HôàdG IôjRh ájÉYQ âëJ 2010
äGôªJDƒªdG õcôe »a ∂dPh ,OƒªëdG »°Vƒe IQƒàcódG
πc ¢VôY º``Jh .Iô``ë`dG á≤£æªdÉH ∂«Ñæaƒe ¥óæØH
πMGôªdG πµd á«ª«∏©J äÉ«éeôH øe õcôªdG äGQGó°UEG
.¢Vô©ªdG QGhõd ÉjGóg äÉ«éeôÑdG ∂∏J ¢†©H øe êPÉªf ™jRƒJ ºJ Éªc ,á«°SGQódG
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âjƒµdG ádhO - 2010 á«FGóàH’G ójR âæH áµJÉY á°SQóe ¢Vô©e (5.15)
259

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
¬àeÉbCG …ò``dG ¢Vô©ªdG »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
»dƒM á≤£æe á``«`FGó``à`H’G ó``jR âæH áµJÉY á°SQóe
»a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ) ¿Gƒ`` ` æY âëJ ∂dPh ,á«ª«∏©àdG
á«æWƒdG áæé∏d ΩÉ©dG ø«eC’G ájÉYôH ( É«LƒdƒæµàdG πX
ó«°ùdG ƒµ°ùfƒ«dG áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d á«àjƒµdG
á≤£æe ΩÉ``Y ôjóe Qƒ°†Mh ¿Éé«©ÑdG ∞«£∏dGóÑY
õcôªdG É¡éàfCG »àdG èeGôÑdGh äGQGó°UE’G ™«ªéd ¢VôY ºJ óbh .∫Ó°üdG ≈æe Ió«°ùdG á«ª«∏©àdG »dƒM
.á«∏Ñ≤à°ùªdGh áªFÉ≤dGh IõéæªdG ™jQÉ°ûª∏d ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,»ª«∏bE’G
2011 - âjƒµdG ádhO - ÊhÎµdE’G º∏©à∏d »ª«∏bE’G ô“DƒŸG ¢Vô©e (5.16)

º∏©à∏d »``ª`«`∏`bE’G ô``ª`JDƒ`ª`dG ¢``û`eÉ``g ≈``∏`Y
ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ¬ª¶f …ò``dG »``fhô``à`µ`dE’G
âjƒµdG ádhóH á«HôàdG IQGRh ™e á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG
âjƒµdG ó¡©eh »ª∏©dG Ωó≤à∏d â``jƒ``µ`dG á°ù°SDƒeh
ºdÉ°S ï«°ûdG ƒª°S IõFÉL ™e ¿hÉ©àdÉH á«ª∏©dG çÉëHCÓd
30 - 28 øe IôàØdG ∫ÓN á«JÉeƒ∏©ª∏d ìÉÑ°üdG »∏©dG
.2011 ¢SQÉe
»ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T å«M »fhôàµdE’G º«∏©à∏d »ª«∏bE’G ôªJDƒªdG ¢Vô©e º«¶æJ ºJ
≥∏©àj Éª«a õcôªdG äGQGó°UEG çóMCG ¢VôY ºJh ôªJDƒªdG ¢Vô©e »a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd
¢Vô©ªdG Qƒ¡ªL ≈∏Y ™jRƒà∏d É¡æe É°†©H ¢ü°üNh áØ∏àîªdG º«∏©àdG πMGôªd á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdÉH
º«∏©àdG É«LƒdƒæµJ ∫Éée »a á°ü°üîàªdG á«ª«∏bE’Gh á«∏ëªdG äÉcô°ûdG øe ójó©dG âcQÉ°T óbh
.¢Vô©ªdÉH á«ª«∏©àdGh ájƒHôàdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈dEG áaÉ°VG äÉ«éeôÑdGh

- âjƒµdG ádhO - äÉæH ájƒfÉãdG ìÉÑ°üdG ⁄É°ùdG »Ñ«H á``°SQóe ¢Vô©e (5.17)
2011

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
¬àeÉbCG …ò``dG ¢Vô©ªdG »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
á≤£æe äÉæH - ájƒfÉãdG ìÉÑ°üdG ºdÉ°ùdG »Ñ«H á°SQóe
(…QÉµaG √òg) ¿GƒæY âëJ ∂dPh ,á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG
»àdG è``eGô``Ñ`dGh äGQGó``°``UE’G ™«ªL ¢``Vô``Y º``J ó``bh
áªFÉ≤dG ™jQÉ°ûªdG ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,õcôªdG É¡éàfCG
.á«∏Ñ≤à°ùªdGh

âjƒµdG ádhO - äÉæH ájƒfÉãdG í«Ñ``°üdG í«Ñ°U ájQƒf á``°SQóe ¢Vô©e (5.18)
2011

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
á°SQóe ¬àeÉbCG …òdG ¢Vô©ªdÉH ReDSOFT á«ª«∏©àdG
AGô¡édG á≤£æªH äÉæH ájƒfÉãdG í«Ñ°üdG í«Ñ°U ájQƒf
(»fhôàµdE’G º«∏©àdG) ¿GƒæY âëJ ∂dPh ,á«ª«∏©àdG
»àdG è``eGô``Ñ`dGh äGQGó``°` UE’G ™«ªéd ¢VôY º``J ó``bh
™jQÉ°ûª∏d ¢VGô©à°SG ºJ Éªc ,»ª«∏bE’G õcôªdG É¡éàfCG
.á«∏Ñ≤à°ùªdGh áªFÉ≤dGh IõéæªdG
2011 âjƒµdG ádhO - õ«HƒØfGh

âµfƒcƒØfG ¢Vô©e (5.19)

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
. õ«HƒØfGh âæcƒØfG ¢Vô©ªH ReDSOFT á«ª«∏©àdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢Vô©ªdG ¢``TQh IQGOEG º``Jh
πµd á«ª«∏©J äÉ«éeôH øe õcôªdG äÉéàæe πc ¢VôY
¢†©H øe êPÉªf ™jRƒJ ºJ Éªc ,á«°SGQódG πMGôªdG
.¢Vô©ªdG QGhõd ÉjGóg äÉ«éeôÑdG ∂∏J

260
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á«Hô©dG áµ∏ªŸG - ¢VÉjôdG -ΩÉ©dG º``«∏©à∏d ‹hódG ióàæŸGh ¢``Vô©ŸG (5.20)
2011 - ájOƒ©°ùdG
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG ∑QÉ``°` T
…òdGh ΩÉ©dG º«∏©à∏d »dhódG ióàæªdGh ¢Vô©ªdG »a á«ª«∏©àdG
2011 ¢SQÉe 22 ≈dEG 19 øe IôàØdG »a ¢VÉjôdG »a ó≤Y
¿É£∏°S ô«eC’G »µ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôc ájÉYQ âëJ
¢ûàØªdGh ´ÉaódG ô``jRh ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH
øe OóY ≥«≤ëJ ≈dEG º«∏©à∏d »dhódG ióàæªdG ≈©°S h ΩÉ©dG
:ÉgRôHCG ±GógC’G
.ΩÉ©dG º«∏©àdG ø«°ùëJh ôjƒ£J »a áªgÉ°ùªdG
.á°SQóªdG ≈∏Y »æÑªdG º«∏©àdG ôjƒ£J »a á«dhódG ÜQÉéàdG RôHCG ≈∏Y ±ô©àdG
.º«∏©àdG äÉLôîe ø«°ùëJh ójƒéJ »a á«°ù°SDƒªdG á«ªdÉ©dG êPÉªædG ≈∏Y ´ÓW’G
.º«∏©àdGh á«HôàdG äÉHƒ°ùæeh »Hƒ°ùæe øe ø«aó¡à°ùª∏d á«æ¡ªdG á«ªæàdG ºYO
.º∏©àdGh º«∏©àdG äÉ«∏ªY ôjƒ£J »a á«æ≤àdG QhO ≈∏Y ±ô©àdG
.º∏©àdG äÉÄ«H º«ª°üJ »a áãjóëdG á«ªdÉ©dG äÉgÉéJ’G áÑcGƒe
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG »a º«∏©àdG ôjƒ£J äGRÉéfEG RGôHEG

•
•
•
•
•
•
•

2012 - âjƒµdG ádhO - á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hòd »ŸÉ©dG Ωƒ«dG (5.21)

IOƒédGh §«£îàdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ájÉYQ âëJ
áî«°ûdG Qƒ°†ëHh ìÓØdG ó«dh .O âjƒµdG ádhO »a áë°üdG IQGRƒH
ôjƒ£àd »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG ∑QÉ``°` T ìÉÑ°üdG ˆG óÑ©dG áî«°T
äÉLÉ«àM’G …hòd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a »a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG
.z™«ªé∏d ìÉàe ™ªàée ≥∏îd äÉbƒ©ªdG ádGREG{ QÉ©°T âëJ á°UÉîdG
äÉ≤«Ñ£J{ ¿Gƒæ©H Iô°VÉëe »ª«∏bE’G õcôªdG Ωób å«M
øe ΩÉ≤ªdG ¢Vô©ªdG »a õcôªdG ∑QÉ°T óbh .zº∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G áeóN »a »fhôàµdE’G º∏©àdG
.º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G áeóN ∫Éée »a ¬JGQGó°UEG ¢†©H ¢VôY ∫ÓN

πÑ≤à°ùŸG πØW …OÉf AÉ°†YC’ ¢SQGóª∏d IOƒ©dG (5.22)
2012 ôÑª°ùjO 29 - 28 - 27 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

á£°ûfC’G ºYO »a õcôªdG Qhó``dG QÉ``WEG »a
»°SGQódG ΩÉ©dG Aó``H áÑ°SÉæªHh ∫ÉØWCÓd á«ª«∏©àdG
¿ÉLô¡e »``a »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG ∑QÉ``°`û`j ,ó``jó``é`dG
zπÑ≤à°ùªdG πØW …OÉ``f AÉ°†YC’ ¢SQGóª∏d IOƒ``©`dG{
¢UGôbCG ≈∏Y áYƒÑ£e á«ª«∏©J IôÑN 1000 Ωó≤j å«M
∂``dPh ,…OÉ``æ` dG AÉ°†YC’ ÉkfÉée áéeóe á«fhôàµdEG
πLCG øe ,º¡à°SGQO πMGôeh á«æ°ùdG ºgQÉªYCG Ö°ùëH
ôÑªàÑ°S 29 ≈dEG 27 øe IôàØdG »a ∂dPh .»dÉgCÓd IójóL ájDhQ ≥«≤ëJh AÉ°†YC’ á«ª«∏©J äGôÑN ô«aƒJ
.á«ªdÉ°ùdG ¥ƒ°S »a πÑ≤à°ùªdG πØW ácô°T ™bƒe »a 2012

á°UÉÿG äÉLÉ«àME’G …hòd »ŸÉ©dG Ωƒ«dG (5.23)
2013 ôjÉæj 3 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

…hòd »ªdÉ©dG Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a »a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
äÉbƒ©ªdG ádGREG{ QÉ©°T âëJ º«bCG …òdG á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
™jQÉ°ûªdG ôjóe Ωób å«M ,z™«ªé∏d ìÉàe ™ªàée ≥∏îd
¿Gƒæ©H Iô°VÉëe ΩÉZQO óªëe QƒàcódG »ª«∏bE’G õcôªdÉH
äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G áeóN »a »fhôàµdE’G º∏©àdG äÉ≤«Ñ£J{
øª°V ΩÉ≤ªdG ¢Vô©ªdG »a õcôªdG ∑QÉ°T Éªc .zº∏©àdG
»a ¬JGQGó°UEG ¢VôY ∫ÓN øe »ªdÉ©dG Ωƒ«dG Gòg äÉ«dÉ©a
.º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G áeóN ∫Éée

262

2018 ÜÉàµdG ¢Vô©e (5.24)
263

2018 ôÑªaƒf 14 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
º«bCG …òdG ÜÉàµdG ¢Vô©e »a ReDSOFT á«ª«∏©àdG
¿hÉ©àdÉH 2018 ΩÉY âjƒµdG ádhóH ¢VQÉ©ªdG ¢VQCÉH
øe ¬JÉéàæe õcôªdG ¢VôY å«M ,ƒØc óFÉb IQOÉÑe ™e
á«∏YÉØàdG á°üæªdG h ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äGôÑN äÉ«éeôH
õcôªdG Ωób Éªc ,Rõ©ªdG »°VGôàa’G ™bGƒdG á«æ≤àH
.QGhõ∏d ÉjGó¡dG øe ójó©dG

265

ÚaƒØµª∏d º«∏©àdG ‘ OÉÑjB’G ΩGóîà°SG :IQhO (6.1)
ø«aƒØµªdG áÑ∏£dGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG : ¿hó«Øà°ùªdG
2014 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

»a á«còdG Iõ¡LC’G ΩGóîà°SG øe ø«HQóàªdG ø«µªJ
á«ªjó≤àdG ¢Vhô©dG ∫ÓN øe »aGôàMG πµ°ûH ¢ùjQóàdG IóYÉb
ÜÓ£dG á©HÉàe ∂dòch áÑ°SÉæªdG èeGôÑdG ¢†©Hh á°ü°üîàªdG
.¿Éµe …CG »a »fhôàµdE’G º«∏©àdG ôÑY º¡égÉæeh º¡JGQô≤ªd
á«còdG Iõ¡LC’G ΩGóîà°SG øe ø«HQóàªdG ø«µªJ
∫ÓN øe »aGôàMG πµ°ûH ô°TÉÑªdGh »°VGôàa’G π°üØdG »a
ø«µªJ ∂dòch ,äÉÑLGƒdG πªYh äÉMhô°Th äÉgƒjó«a π«é°ùJ
¿ÉeRh âbh …CG »a º¡égÉæeh º¡JGQô≤e á©HÉàe øe ÜÓ£dG
.»fhôàµdE’G º«∏©àdG ôÑY

á«fhÎµdE’G èeGÈdG º«ª°üJh êÉàfE’ πeÉµàŸG èeÉfÈdG :IQhO (6.2)
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2014 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.»ª«∏©àdG ƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc áaô©e
.»∏YÉØJ iƒàëe AÉæH
.»fhôàµdE’G º∏©àdG áaÉ≤K ô°ûf
.á«ªbôdG ¢ü°ü≤dG º«ª°üàH ΩÉªdE’G
.á«∏YÉØJ á£°ûfCGh äGQÉÑàNG AÉæH
.º¡©e πYÉØàdGh Ék«fhôàµdEG ¬HÓW ™e π°UGƒàdG
.»fhôàµdE’G ∞°üdG IQGOEG IOÉLEG

•
•
•
•
•
•
•
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…OÉÑjBG Rƒæc : IQhO (6.3)
267

á£°SƒàªdG á∏MôªdG áÑ∏W : ¿hó«Øà°ùªdG
2014 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.OÉÑjCÓd áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG øe øµªàdG •
. Éjó«ª«à∏ªdG äÉØ∏eh ôjQÉ≤àdG πªY ≈∏Y IQó≤dG •
πª©d OÉ``Ñ` jB’G äÉ≤«Ñ£J ΩGó``î`à`°`SG ø``e øµªàdG •
á``«` fhô``à` µ` dE’G ∫hGó`` é` `dGh á``«`ª`jó``≤`à`dG ¢``Vhô``©` dG
.ácôëàªdG Ωƒ°SôdGh äÉbÉ£ÑdGh

¢ùjQóJ ádOC’ ÊhÎµdE’G iƒàëŸG : IQhO (6.4)
¬ªjƒ≤Jh á«°SÉ°SC’G äÉjÉØµdG
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2015 ,2014 ,2013 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.á«fhôàµdEG ∫hGóL º«ª°üJ
.á«fhôàµdEG äÉbÉ£H πªYh ôjQÉ≤àdG º«ª°üJh OGóYEG
. PDF äÉØ∏e ™e πeÉ©àdGh á«ªjó≤J ¢VhôY AÉ°ûfEG
. á«∏YÉØJ IQƒÑ°ùc OÉÑjC’G ΩGóîà°SG

•
•
•
•

±Îfi ÊhÎµdEG ÜQóe OGóYE’ »∏«gCÉàdG èeÉfÈdG (6.5)
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2017 ,2015 ,2014 ,2013 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG
:∫ÓN øe ÖjQóàdG »a 2.0 ÖjƒdG ΩGóîà°SG

π«é°ùJ IQÉªà°SGh ∫hó``L πªY - áfhóe AÉ°ûfEG)
¢Vhô©dG ™°Vh - »fhôàµdEG ∞°Uh AÉ°ûfEG - äGQhó∏d
É¡JQGOEGh äÉØ∏ªdG øjõîJ h áfhóªdG ≈∏Y á«ªjó≤àdG
. (øj’ ¿hCG
πªYh ø``j’ ¿hC’G ÖjQóàdG äÉ``«`dBG ≈∏Y ±ô©àdG
:webinar
É¡©°Vhh É¡d Iƒ``Yó``dGh á«°VGôàaG äÉ``YÉ``b πªY)
-áfhóªdÉH á«ÑjQóJ äÉMhô°T πªY - áfhóªdG »a
.(øj’ ¿hCG ÖjQóà∏d íFÉ°üf
:ø«HQóàª∏d º««≤àdG äGhOCGh á«∏YÉØàdG á«ÑjQóàdG ÖFÉ≤ëdG º«ª°üJ
∞«dCÉàdG äGhOCG ΩGóîà°SG - Slide ology ` dG - á«fhôàµdEG áÑ«≤M AÉæHh ƒjQÉæ«°ùdG ™°Vh)
- á«fhôàµdEG äÉfÉ«Ñà°SG πªY - iƒàëªdG ºjõëJ - á«∏YÉØàdG á«fhôàµdE’G áÑ«≤ëdG πª©d
.(É¡ªjõëJh ø«HQóàª∏d äGQÉÑàNGh á£°ûfCG º«ª°üJ
:TMS á«fhôàµdE’G ÖjQóàdG IQGOEG áª¶fCG
™aQ ¬ªjõëJ ó©H iƒàëªdG ™aQ - »fhôàµdE’G ÖjQóàdG IQGOEG áª¶fCG ´GƒfCG ≈∏Y ±ô©àdG)
.(ø«HQóàªdG á©HÉàeh äÉÑLGƒdG πªYh äÉØ∏ªdG

•

•
•
•
•
•
•
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∫ÉØWC’G ¢VÉjQ äÉª∏©Ÿ ÊhÎµdE’G º∏©àdG èeÉfôH (6.6)
269

á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2016 ,2015 ,2014 ,2013 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

. STO èeÉfôH ΩGóîà°SÉH á«∏YÉØJ á°üb OGóYEG •
.∫ÉØWC’G ¢VÉjôd ¬£°ûfCG πª©d 2.0 ÖjƒdG ΩGóîà°SG •
äÉgƒjó«a πª©d OÉ``Ñ``jB’G äÉ≤«Ñ£J ΩGó``î`à`°`SG •
.á«ª«∏©J

äÉª∏©Ÿ ÊhÎ``µdE’G º``∏©àdG è``eÉfôH (6.7)
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
äÉ¡é∏d á```jQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
á°UÉîdGh á«eƒµëdG
2016 ,2015 ,2014 ,2013 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
: IQhódG ±GógCG

É¡∏jƒëJ ºK »∏YÉØJ PDF ≈dEG word äÉØ∏e πjƒëJ
.É¡eGóîà°SG π«¡°ùàd OÉÑjC’G ≈dEG
.á«HÉë°ùdG äÉ≤«Ñ£àdG ≈∏Y äÉØ∏ªdG ™aQ
.äÉØ∏ªdG ácQÉ°ûe
.OÉÑjB’G ΩGóîà°SÉH á«fhôàµdE’G áHÉë°ùdG ≈∏Y É¡©aQ ºJ »àdG äGó∏éªdGh äÉØ∏ªdG ΩGóîà°SG
.äÉYÉªàL’G IQGOEG »a OÉÑjB’G ΩGóîà°SG
.OÉÑjB’G ΩGóîà°SÉH á«fhôàµdEG ∫hGóLh IQƒ£àe äÉØ∏e º«ª°üJ

•

•
•
•
•
•

á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG :IQhO (6.8)
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2015 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

É¡YGƒfCGh á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG äÉfƒµe ≈∏Y ±ô©àdG
.É¡JÉ«dBGh
. R-Mesotech á°UÉN äÉ«éeôH ΩGóîà°SG
IQƒÑ°ùdÉH á°UÉîdG äÉ«éeôÑdG º``gCG ≈∏Y ÖjQóàdG
.Smart Notebook :∂dP á∏ãeCG øeh á«∏YÉØàdG
. á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG ™e á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’G §HQ
≈∏Y á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’ÉH á°UÉN äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG
.á«∏YÉØàdG IQƒÑ°ùdG

•

•
•
•
•

OÉÑjBÓd á«∏YÉØJ Öàc ºª°üe OGóYEG :IQhO (6.9)
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2016 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.»∏YÉØàdG ÜÉàµdG º«ª°üàd ƒjQÉæ«°S πªY
.»∏YÉØàdG ÜÉàµdG ÜGƒHCGh ∫ƒ°üah ±ÓZ º«ª°üJ
.á«∏YÉØJ á«fhôàµdEG á∏Ä°SCGh á£°ûfCG áaÉ°VEG
.IOó©àªdG §FÉ°SƒdG êGQOEG
.¢Uƒ°üædGh ô°UÉæ©dGh äÉØ∏ªdG áaÉ°VEG
.»HÉàc ´hô°ûe AÉ°ûfEG
.OÉÑjB’G ≈∏Y »∏YÉØàdG ÜÉàµdG ô°ûf

•
•
•
•
•
•
•
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Bloggers á«fhÎµdEG äÉfhóe ±Îfi : IQhO (6.10)

271

á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2015 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

»a É¡à«ªgCGh É¡YGƒfCGh äÉfhóªdÉH ÜQóàªdG ∞jô©J
.»≤jƒ°ùàdGh »ª«∏©àdG ∫ÉéªdG
™«ªL ΩGóîà°SG ≈∏Y ÖjQóàdGh ,á«fhôàµdEG áfhóe AÉ°ûfEG
.»aGôàMG πµ°ûH á«∏YÉØJ áfhóe πª©d á«còdG äGhOC’G
á«fhôàµdE’G π«é°ùàdG äGQÉªà°SGh º««≤J äÉfÉÑà°SG πªY
.á«fhôàµdE’G áHÉë°ùdG ΩGóîà°SÉH
.ô°ûædG πFÉ°Shh åëÑdG äÉcôëe ≈∏Y äÉfhóªdG ô°ûf ¥ôW
.á«aGôàM’G ÖdGƒ≤dG ™e πeÉ©àdG
. OÉÑjB’G ΩGóîà°SÉH Ék«fhôàµdEG äÉfhóªdG IQGOEG

•
•

•
•
•
•

á«fhÎµdE’G »JÓé°S : á°TQh (6.11)

äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
á°UÉîdGh á«eƒµëdG
2017 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.á«aGôàMGh á∏¡°S á≤jô£H á«fhôàµdEG áHÉë°S AÉ°ûfG •
.á«fhôàµdE’G äÓé°ùdG áØ°TQCG »a OÉÑjB’G äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG •
.á«fhôàµdE’G äÉYÉªàL’G IQGOE’ äÉ≤«Ñ£àdG ΩGóîà°SG •

á«ª«∏©àdG Éjó«ª«à∏ŸG : á°TQh (6.12)

á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2017 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

.OÉÑjCÓd áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG øe øµªàdG •
äÉ``Ø`∏`eh ô``jQÉ``≤` à` dGh ™``jQÉ``°`û`ª`dG π``ª`Y ≈``∏`Y IQó``≤``dG •
. Éjó«ª«à∏ªdG
¢Vhô©dG πª©d OÉÑjB’G äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SG øe øµªàdG •
. á«ª«∏©àdG äÉgƒjó«ØdG êÉàfEGh á«ªjó≤àdG

TIMSS- PISA (6.13)

´GóHE’Gh áÑgƒª∏d óªMC’G ìÉÑ°U á«ªjOÉcCG »ª∏©e : ¿hó«Øà°ùªdG
2018 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

≥Ñ£jh á∏Ä°SC’G AÉæH á≤jôWh õª«J áª∏c Ωƒ¡Øe ±ô©j
.∂dP
.á«∏≤©dG äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG Ωƒ¡Øe ≥Ñ£j
∫GDƒ°ùdG AÉæH á≤jôWh ,Gõ«H áª∏c Ωƒ¡Øe ±ô©j
.Gõ«H QÉÑàNG äGQhO »a õ«côàdG ä’Éée ≈∏Y ±ô©àj
≥Ñ£jh ,áÑ∏£dG º««≤àd èeÉfôÑdG á«ªgCG ≈∏Y ±ô©àj
.∂dP

•
•
•
•
•

óªà©ŸG …OÉ«≤dG ÜQóŸG OGóYEG :IQhO (6.14)
á°UÉîdGh á«eƒµëdG äÉ¡é∏d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG : ¿hó«Øà°ùªdG
2018 : IQhódG OÉ≤©fG ïjQÉJ
:IQhódG ±GógCG

ÖjQóàdG äÉjÉØc »``a ø«HQóàªdG äGQó``b á«ªæJ .1
IOÉ«≤dG h ÖjQóàdG »gh äÉjƒà°ùe á©HQCG ≈∏Y ∫É©ØdG
. IOƒédGh IQGOE’Gh
áHƒ∏£ªdG äGQÉ¡ªdGh äÉeƒ∏©ªdÉH ø«HQóàªdG ójhõJ .2
∂``dPh ø«aôàëe øjóªà©e ø«HQóe GƒëÑ°ü«d
. ¬FOÉÑeh ÖjQóàdG äÉ«°SÉ°SCÉH º¡Øjô©àH
äGQÉ¡ªdG ÜÉ°ùàcGh á«ÑjQóàdG ÖFÉ≤ëdG º«ª°üJ .3
.á«ÑjQóàdG äÉLÉ«àM’G ójóëàd

ƒØc óFÉb IQOÉÑe ™e ¿hÉ©àdÉH IQhódG √òg äó≤Y
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RÉ‚EGh IÒ°ùe :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.1)

2011/081 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99906-54-09-7 :∂eOQ

á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG : ádƒªªdG á¡édG

»ª«∏bE’G õcôªdG äGRÉéfEG ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏«d ÜÉàµdG Gòg »JCÉj
»ª«∏©àdGh …ƒHôàdG QOÉµdG ≈∏Y IóFÉØdG º©J »c á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd
.ä’É°üJE’Gh äÉeƒ∏©ªdG »à«æ≤J ΩGóîà°SG ô°ü©d ¬àÄ«¡J »a ºgÉ°ùJh
º°ùb ,2010 ≈``dEG 2000 áæ°S øe õcôªdG äGRÉéfG ó°UQ ºJ
: »gh ΩÉ°ùbCG á°ùªN ≈dEG ÜÉàµdG
.™jQÉ°ûªdG •
.çÉëHC’G •
.äGôªJDƒªdG •
.á«ÑjQóàdG ¢TQƒdG •
.¢VQÉ©ªdG •

äÉLÉ«àM’G …hP º``«∏©àH á``«æ©ŸG äÉ``¡÷G π``«dO :QGó``°UE’G ¿Gƒ``æY (7.2)
á«Hô©dG ∫hódG ‘ á°UÉÿG

á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG : ádƒªªdG á¡édG
á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH
2014/255 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-754-0-9 :∂eOQ

äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG{ äÉ«°UƒàH ÓªY
k
∫ÓN ó≤Y …òdG zº∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G …hP áeóN »a ä’É°üJ’Gh
äÉfÉ«H ™ªéH »ª«∏bE’G õcôªdG ºàgG ó≤a ,ƒjÉe 28 ≈dEG 26 øe IôàØdG
≥jôa íéf óbh ,º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G …hòH á«æ©ªdG äÉ¡édG øY
º¶©e »a äÉ°ù°SDƒªdG øe G kóL ô«Ñc OóY øY äÉeƒ∏©e ô°üM »a πª©dG
Ék≤ah É¡Ø«æ°üJh É¡à°Sô¡ah äÉeƒ∏©ªdG √òg áédÉ©e ºK øeh ,á«Hô©dG ∫hódG
¥ô¨à°SG óbh ,á«fhôàµdEG äÉfÉ«H IóYÉb »a É¡dÉNOEGh á«ª∏©dG Ö«dÉ°SCÓd
. ¿Éàæ°S É¡ª«¶æJh É¡≤«bóJh äÉeƒ∏©ªdG √òg ™ªL »a πª©dG
ô«Ñc OóY »a Iô°ûàæªdG äÉ¡édG ∂∏J øY äÉeƒ∏©e º°†j É kYƒÑ£e Ó«dO
k QGó°UEG ∂dP ™ÑJh
.á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG øe »FõL ºYóH ∂dPh ,á«Hô©dG QÉ£bC’G øe
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zÚªãdG ÉgDhGòMh º«æ°ùJ{ á°üb :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.3)
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2015/027 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-39-8 :∂eOQ

zº«æ°ùJ{ á∏Ø£dG ø``Y çó``ë`à`J á``«`fhô``à`µ`dEG á°üb
…òdG Ö«£dG πLôdGh ,É¡JódGh ™e ¬d â°Vô©J …òdG çOÉëdGh
,IóYÉ°ùªdG ¿ƒ≤ëà°ùj AGô≤a OƒLh øe É¡«a ôKCG Éeh ÉªgóYÉ°S
.…ô«îdG ∞bƒdG ∫ÓN øe AGô≤ØdG IóYÉ°ùe ≈∏Y É¡©é°T Éªe
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e

zAGôª°ùdG IQÉ≤dG ¢SQÉa{ á°üb :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.4)
2015/026 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-38-1 :∂eOQ

QƒàcódG ΩƒMôªdG Oƒ¡L øY çóëàJ á«fhôàµdEG á°üb
ôî°S …òdG »àjƒµdG Ö«Ñ£dG zÖ«¡°U ƒHCG{ §«ª°ùdG øªMôdGóÑY
»a ø«LÉàëªdGh AGô≤ØdG IóYÉ°ùe »a ¬dÉeh √ó¡Lh ¬àbhh ¬°ùØf
∂∏J »a AÉëª°ùdG ¬àdÉ°SQh ΩÓ°SE’G ô°ûf »a º¡°SCG Éªe É«≤jôaEG
.á«FÉædG ≥WÉæªdG
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e

záÑàµe Éæ«M ‘{ á°üb :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.5)
2015/025 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-37-4 :∂eOQ

â«ÑdG ô°Sh ∫ÉØWC’G óMCG áHôéJ á°ü≤dG √òg ∫hÉæàJ
ôØ°S ó©H OÉY …ò``dG Rƒé©dG πLôdG ®ƒØëe º©dGh Qƒé¡ªdG
ájô«îdG ®ƒØëe PÉà°SC’G áÑàµe AÉ°ûfEÉH Ió«©°ùdG ájÉ¡ædGh πjƒW
.»ëdG AÉæHC’ É¡FGógEGh
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e

zIOÉ©°S AÉ£©dG ‘{ á°üb :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.6)
2012/448 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-17-6 :∂eOQ

πLôdG zˆGóÑY º©dG{ ¢Vôe á°ü≤dG √òg ∫hÉæàJ
äÉHÉ°UEG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG IQhÉéªdG ájô≤dG ∫ÉØWCGh ,…ôãdG
AÉ£©dG π°†ØH ¬``fCG ∞«c á°ü≤dG ø«ÑJh ,ΩÉ¶©dG ¢``VGô``eCGh
∞bƒdG ¿Éc å«M ,¬àë°U ˆGóÑY º©∏d äOÉY AGô≤ØdG IóYÉ°ùeh
.¬°Vôe øe ˆGóÑY º©dG AÉØ°T ÜÉÑ°SCG øe ¬HGƒKh
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e
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Ò¨°üdG …õæc :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.7)
277

2017/0297 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-74-9 :∂eOQ

ô«¨°üdG πØ£dG ó°TGQ øY çóëàJ á«fhôàµdEG á°üb
å«M ,¬æe ¢ü∏îà∏d á≤jôW øY åëÑj òNCGh √AGòM √ôc …òdG
ájòMCG øe ¬fƒ∏©àæj Ée ¿hóéj ’ ∫ÉØWC’G øe ójó©dG ¿CG óLh
AGóJQÉH â°ù«d IOÉ©°ùdG ¿CG óLh ∞«ch ≥jô£dG iPCG øe º¡«ªëJ
.ô«≤ah êÉàëe πµd ¿ƒ©dG ój óe »a πH ,ójóLh π«ªL πc
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e

äÉµë°†dG Ö– »àdG IÒ¨°üdG áª«¨dG :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY ( 7.8)
2017/0299 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-76-3 :∂eOQ

»àdG Iô«¨°üdG áª«¨dG øY çóëàJ á«fhôàµdEG á°üb
äGô£b §≤°ùàd ∑Éægh Éæg ô«£J å«M ,äÉµë°†dG ÖëJ
íæªJh AÉªædGh ô«î`dG ™«ªé∏d Ö∏éàa AÉëfC’G áaÉc »a ô£ªdG
AÉªdG ó≤ØJ πHÉ≤ªdG »a »``gh ,øjôNBÓd äÉµë°†dGh ìôØdG
Ö∏éàa á«fÉK ôÑµJh ¬©ªéàd Oƒ©J ºK ø``eh ,ô¨°üJh ô¨°üJh
.IOÉ©°ùdG ¢SÉæ∏d
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG

IôgR »JóL äÉfƒàjR :ÒÿG ±ƒ£b :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.9)
2017/0298 :á«æWƒdG âjƒµdG áÑàµªH ´GójE’G ºbQ
978-99966-38-75-6 :∂eOQ

…ò``dG ºjôc πØ£dG ø``Y çóëàJ á«fhôàµdEG á°üb
∞£b º°Sƒe »a ¬«HCG áYQõe QGR ø«M ,ô°ûY »fÉãdG ¬eÉY ≠∏H
√ÉHCG »HôJ ¿CG IôgR ¬JóL äÉfƒàjR âYÉ£à°SG ∞«ch ,¿ƒàjõdG
IôgR ¬JóL á«°Uhh ,ÉÑ«ÑW íÑ°UCG ¿CG ≈dEG ¬ª∏©Jh √óL äƒe ó©H
øe πªLCG √ÉHCG óéj ºdh ,ø«LÉàëªdGh AGô≤ØdG IóYÉ°ùªH ¬«HC’
.ájQÉL ábó°U ¿ƒµ«d ¿Éà°ùÑdG ∞bƒH Ωƒ≤j ¿CG
ø«H ¿hÉ©àdÉH QGó°UE’G Gòg OGóYEG h ÜÉàµdG áYÉÑW ºJ
äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdGh ±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
.áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ¿hÉ©àdÉH á°ü≤dG ¬ªLôJh º°SQh º«ª°üJ ≈dƒJ …òdG á«ª«∏©àdG

ájƒæ°ùdG ôjQÉ≤àdG :QGó°UE’G ¿GƒæY (7.10)
…ƒæ°ùdG √ôjô≤J ô°ûfh OGóYEÉH »ª«∏bE’G õcôªdG Ωƒ≤j
å«M ,QhÉëe á©Ñ°S º°†j ƒgƒdGh äGRÉéfE’G ºgCG øª°†àj …òdG
¥É£f »a õcôªdG ÉgõéfCG »àdG ™jQÉ°ûªdG ∫hC’G QƒëªdG ¢üîj
äÉHGƒÑdG ∫ÓN øe á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG êÉàfEGh ôjƒ£Jh á°SGQO
¢üàî«a »fÉãdG QƒëªdG ÉeCG ,»fhôàµdE’G º∏©àdG áª¶fCGh á«ª«∏©àdG
™HGôdGh ådÉãdG øjQƒëªdG »ah ,á«fhôàµdE’G ™bGƒªdG åjóëàH
»a ø«∏eÉ©∏d »æ¡ªdG ôjƒ£àdG »a õcôªdG Oƒ¡L ôjô≤àdG ¢Vô©j
áµÑ°ûdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh á«JÉeƒ∏©ªdG á«àëàdG á«æÑdG åjóëJ »a √Oƒ¡Lh ,ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG ∫Éée
iód á∏eÉ©dG iƒ≤dG ´É°VhCG ¢ùeÉîdG QƒëªdG ∫hÉæàj õcôªdÉH »∏NGódG πª©dG ¥É£f ≈∏Yh ,É¡JÉ≤ë∏eh
™e ™jQÉ°ûe ôjƒ£J πLCG øe ΩÉ©dG Gòg IQGOE’G É¡H âeÉb »àdG ä’É°üJ’Gh äGAÉ≤∏dG ºgCGh ,õcôªdG
¢üàî«a ô«NC’Gh ™HÉ°ùdG QƒëªdG ÉeCG ,¢SOÉ°ùdG QƒëªdG »a ∂dPh ,á«ª«∏bEGh á«∏ëe äÉÄ«gh äGQGRh
.2016 ΩÉY ∫ÓN õcôª∏d »eÓYE’G Qƒ¡¶dG ¢Vô©H
:á«dÉàdG ájƒæ°ùdG ôjQÉ≤àdG õcôªdG Qó°UCG óbh

2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010
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äGô°ûædGh äÉjƒ£ŸG (7.11)
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á«Yƒà∏d áYƒæàe á«≤«KƒJ á«eÓYEG äÉjƒ£e ™jRƒJh áYÉÑW ≈∏Y »ª«∏bE’G õcôªdG πª©j
:É¡LÉàfEG ºJ »àdG äÉjƒ£ªdG í°VƒJ á«dÉàdG áªFÉ≤dGh ,¬Jô«°ùe ∫ÓN áØ∏àîªdG ¬©jQÉ°ûeh ¬à£°ûfCÉH
.á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ∫ƒM
á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG Ö«àc
.(RÉéfEGh Iô«°ùe)
.êGô°S
.èjQCG
.´É©°T
ô«îdG ±ƒ£b
.á∏Ä°SC’G ∂æH
.Rõ©ªdG »°VGôàaE’G ™bGƒdG É«LƒdƒæµJ

•
•
•
•
•
•
•
•
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:¿hÉ©àdG äÉ«bÉØJG
ä’É°üJ’G äÉ«æ≤àd πYÉØdG ΩGóîà°S’G º``YOh õjõ©àd »ª«∏bE’G õcôªdG QhO QÉ``WEG »a
™e ôªãªdG ¿hÉ©àdG ≈∏Y »ª«∏bE’G õcôªdG πª©j ,á«Hô©dG á≤£æªdÉH »ª«∏©àdG ΩÉ¶ædG »a äÉeƒ∏©ªdGh
á«ÑjQóàdG èeGôÑdGh äGôªJDƒªdG ó≤Yh ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ ä’Éée »a ,á«dhódGh á«Hô©dG äÉÄ«¡dGh äÉ¡édG
.¿hÉ©àdG ä’Éée ≥«Kƒàd ¿hÉ©àdG äÉbÉØJG øe ójó©dG ó≤Y óbh ,á«æ¡eh á«æ≤J ,á«æa äGQÉ°ûà°SG ºjó≤J h
™«bƒàdG ïjQÉJ
08/05/2018
01/11/2017
19/04/2017
14/12/2016
10/06/2014
18/11/2013
18/09/2013
30/06/2013
28/05/2013
02/01/2013
13/03/2012
23/02/2012
12/10/2011
25/09/2006
12/04/2006
01/04/2006
26/05/2005
09/11/2004
29/09/2004
28/06/2004
02/04/2002
02/07/2001

ádhódG

á¡édG

âjƒµdG ádhO
ƒØc óFÉb IQOÉÑe
âjƒµdG ádhO
ä’É°üJ’G áª¶fCGh ÉÑLƒdƒæµà∏d áæjR ácô°T
âjƒµdG ádhO
AÉØWEÓd áeÉ©dG IQGOE’G
âjƒµdG ádhO
±ÉbhÓd áeÉ©dG áfÉeC’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªªdG
(è«°ùf) IQƒ£àªdG á«Hô©dG º¶ædG
âjƒµdG ádhO
ÖjQóàdGh »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
âjƒµdG ádhO
è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ∑ôà°ûªdG »éeGôÑdG êÉàfE’G á°ù°SDƒe
âjƒµdG ádhO
»fhôàµdE’G º∏©ªdG á°ù°SDƒe
âjƒµdG ádhO
áeÉ©dG IQÉéà∏d ¢ùÑà≤ªdG ácô°T
âjƒµdG ádhO
»fhôàµdE’G º«∏©à∏d á«àjƒµdG ácô°ûdG
âjƒµdG ádhO
πØ£dG º«∏©Jh ºjƒ≤J õcôe
âjƒµdG ádhO
§«£îà∏d »Hô©dG ó¡©ªdG
âjƒµdG ádhO
º«∏©àdGh ÖjQóà∏d á«HôàdG AGôÑN ácô°T
âjƒµdG ádhO
É«LƒdƒæµàdG ™jQÉ°ûªd á«æWƒdG ácô°ûdG
á«æª«dG ájQƒ¡ªédG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d á«Hô©dG á«ªjOÉcC’G
á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªªdG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO ECDL Foundation Üƒ°SÉëdG IOÉ«≤d á«HhQhC’G á°üNôdG
IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉe’G ádhO
âaƒ°S øeƒ«g ácô°T
âjƒµdG ádhO
âaƒ°Shôµ«e ácô°T
âjƒµdG ádhO
á«ª∏©dG çÉëHCÓd âjƒµdG ó¡©e
âjƒµdG ádhO
á«HôàdG IQGRh

Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e (9.1)
2011 ôjGôÑa 13-12 : OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

2012 ¢SQÉ````e 20-19

2014 ¢SQÉ``````````````e 16
2016 ¢SQÉ``````````````e 21
2017 πjô`````````````HG 10

2018 ¢SQÉ``````````````e 27

õcôª∏d á«©ªàéªdG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG øª°V
õcôªdG ∑QÉ°T á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G
»aô©e QOÉf .O ΩÉ©dG ôjóªdG ó«°ùdG »a Óãªe »ª«∏bE’G
…òdGh ,(5-4-3-2-1) πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e »a
áeóN »a á«©ªàéªdG á«dƒÄ°ùªdG øª°V Ékjƒæ°S º¶æj
ájÉYôHh á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe áÑ∏£dG ÉæFÉæHCG
.ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG øe

284

ƒØc óFÉb IQOÉÑe ™e ºgÉØJ á«bÉØJG ™bƒj »ª«∏bE’G õcôŸG (9.2)
285

2018 ƒjÉe 8 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG QhO QÉ`` WEG »``a
á«©ªàéªdG áªgÉ°ùªdG »``a á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG
ø«H ºgÉØJ á«bÉØJG ™«bƒJ ºJ ,äGQOÉ``Ñ`ª`dG ™«é°ûJh
á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »``ª`«`∏`bE’G õ``cô``ª`dG
AÉæHC’G á«YƒJh ÖjQóàH ºà¡J »àdG "ƒØc óFÉb" IQOÉÑeh
.´GóHE’Gh IOÉ«≤dG ≈∏Y QOÉ≤dG ÜÉÑ°ûdG øe IóYÉb AÉæÑd

áãdÉãdG áæ°ù∏d »æWh ‘ Iôé°T ´QRG á«∏YÉa ‘ ∑QÉ``°ûj »ª«∏bE’G õcôŸG (9.3)
‹GƒàdG ≈∏Y
2019 ôjGôÑa 21 :OÉ≤©fE’G ïjQÉJ

´QRG á«dÉ©a »a »ª«∏bE’G õcôªdG ∑QÉ°T
øeGõàdÉHh ,»dGƒàdG ≈∏Y áãdÉãdG áæ°ù∏d »æWh »a Iôé°T
ó«Yh »``æ`Wƒ``dG ó«©dÉH ô``jGô``Ñ`a ô¡°T ä’É``Ø`à`MG ™``e
ôjóe Qƒ°†ëH ,âjƒµdG ÖM øe ¬∏ãªJ Éªd ôjôëàdG
øe ô«Ñc Oó``Y h »aô©e QOÉ``f QƒàcódG õcôªdG ΩÉ``Y
∫ÉªYC’Gh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G »a IRQÉÑdG äÉ«°üî°ûdG
. á«ªdÉ°ùdÉH OQÉØ«dƒÑdG á≤jóëH ∂dPh . á«Yƒ£àdG
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:õFGƒ÷G
∞∏àîe »a õFGƒédG øe áYƒªée ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉ«éeôÑdG ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG ó°üM
É«LƒdƒæµJ äÉKóëà°ùe ôjƒ£àd »ª«∏bE’G õcôªdG »YÉ°ùe Rõ©j Éªe ,á«fhôàµdE’Gh á«aÉ≤ãdG ä’ÉéªdG
.á«Hô©dG á≤£æªdG »a á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J áë∏°üªd äÉeƒ∏©ªdGh ä’É°üJ’G

2019
2018
2017
2017
2017
2016


Iôé°T ´QRG" IAGô≤dGh áYGQõ∏d ájƒHôàdG á«dÉ©ØdG
"»æWh »a
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 6 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e
á«fhôàµdE’G äÉ©jô°ûàdG ¢Vô©eh ôªJDƒe
ôjƒ£àdG ióàæe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG …ƒæ°ùdG ôªJDƒªdG
≈é«∏îdG ≈Ø«XƒdG
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 5 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 4 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e

2015

á«Hô©dG ádGƒédG äÉ≤«Ñ£à∏d iôÑµdG ƒ°ùµdC’G IõFÉL
áaÉ≤ãdG ∫Éée ≈a

2015

" √óYGh ¬«fhôàµdG ¥ÉaBG " Üƒ°SÉëdG ¢Vô©e

2015
2015

(( ÉæeÓaCÉH .. º«≤dG )) Iô«°ü≤dG ΩÓaC’G á°TQh
»fhôàµd’G º«∏©àdG ôjƒ£J »a áªgÉ°ùe
áHGƒÑdG ≈a ≈Øjô©àdG AÉ≤∏dG ≈a ácQÉ°ûªdGh Qƒ°†ëdG
(êGô°S) ≈fhôàµdE’G º«∏©à∏d á«àjƒµdG
º«∏©àdG É«Lƒdƒæµàd âjƒµdG ¢Vô©eh ôªJDƒe
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 3 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ∫ƒM ≈fÉãdG ≈ªdÉ©dG ôªJDƒªdG
äÉHƒ©°Uh äÉbÉYE’G ihP áeóN ≈a ä’É°üJ’Gh
º∏©àdG

2015
2015
2014
2014





ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG 1
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG 2
äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd …õcôªdG RÉ¡édG 3
ôªJDƒª∏d É«∏©dG á«ª«¶æàdG áæé∏dG 4
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG
á«Hô©dG áª¶æªdG - º«∏©à∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
á«æWƒdG áæé∏dG - Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«Hôà∏d
Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh á«Hôà∏d ájô£≤dG
∑QÉÑe á≤£æe - Üƒ°SÉë∏d ≈æØdG ¬«LƒàdG
ô«ÑµdG
á«YódG á°VhQ
äÉæH á£°SƒàªdG ±ô°ûe á°SQóe
≈æØdG ¬«LƒàdGh á«ª«∏©àdG ∑QÉÑe á≤£æe
á≤£æªdÉH Üƒ°SÉë∏d
á«HôàdG IQGRh
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ôªJDƒª∏d É«∏©dG á«ª«¶æàdG áæé∏dG 14

- á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG á≤£æªd áeÉ©dG IQGOE’G
15
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ áÑbGôe
¢ù∏ée ¢ù«FQ IOÉ©°ùd á«YÉªàLE’G áæé∏dG
16
2014
ÉfhQƒc ¢ShôjÉØd ájƒYƒàdG á«dÉ©ØdG
ºfÉ¨dG ≈∏Y ¥hRôe áeC’G
) äÉ«∏µdGh ¢SGQóªdG AÉæÑd âjƒµdG ¢Vô©eh ôªJDƒe
2014
á«HôàdG IQGRh 17
( ∂JƒjójG
2014

( 2 Qƒ£JG á°ùª∏H ) ¿GƒæY âëJ πªY á°TQh

288

289

2014

ådÉãdG ádƒØ£dG ¿ÉLô¡e

2014

á«ª«∏©àdG áÄ«¡dG ÖjQóJ ¢TQh

2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013

º«∏©J »a OÉÑjB’G ΩGóîà°SG{ ∫ƒM á«ÑjQóàdG IQhódG
zø«aƒØµªdG
º∏©ªd á«°SÉ°SCG äGQÉ¡e 9 ) ≈ÑjQóàdG èeÉfôÑdG
( πãeCG
á«fhôàµd’G äÉ©jô°ûà∏d ≈æWƒdG ôªJDƒªdG
≈fhôàµdE’G º∏©à∏d ≈fÉãdG ≈ª«∏bE’G ôªJDƒªdG
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 2 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e
õjõ©àd …ƒYƒàdG »æWƒdG ´hô°ûª∏d ΩÉ©dG ôªJDƒªdG
áæWGƒªdG º«b
¿CG »≤M øe) QÉ©°T âëJ ™«ªé∏d áë°üdG ¿ÉLô¡e
(™àªà°SG

2013
2012
2012
2012

õ«HƒØfEG ¢Vô©e
≈ªdÉ©dG πØ£dG Ωƒ«H ¢UÉîdG iƒYƒàdG èeÉfôÑdG
≈a É«Lƒdƒæµà∏d πãeC’G ΩGóîà°S’G ´ƒ°Vƒe ∫ƒM
º«∏©dG
( Éæ©ªéJ ÉæÑgGƒe ) ådÉãdG ≈Hƒ°SÉëdG ióàæªdG

2012
18 ≈ØbƒdG ≈≤à∏ªdG
2012 á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd 1 πeCG ábGô°TEG ¿ÉLô¡e
2012

ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«Lƒdƒæµàd ≈ªdÉ©dG ôªJDƒªdG
º∏©àdG äÉHƒ©°Uh äÉbÉYC’G …hP áeóN ≈a

2012

(QÉ¨°üdG πFGhCG) èeÉfôH ºYO

2011
2011

äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæµJ ∞«XƒJ ∫ƒM á«ª«∏bEG Ihóf
äÉYGõædG á¡LGƒªd á«dhC’G äÉaÉ©°SE’G º«∏©J »a
á«fóªdG äGQƒµdGh
ègÉæªdG IOƒL) ¿Gƒæ©H áãdÉãdG á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdG
(á«°SGQódG

IOÉ«dG iƒ°V õcôe
áª°UÉ©dG á≤£æe - ¢ûjôb ô≤°U á°VhQ
á«ª«∏©àdG
áµ∏ªe - ø«aƒØµª∏d ábGó°üdG á«©ªL
øjôëÑdG
IQGOE’ÉH äÉ«YÉªàLÓd »æØdG ¬«LƒàdG
á«ª«∏©àdG AGô¡édG á≤£æªd áeÉ©dG
áeC’G ¢ù∏ée
ÜÉÑ°ûdG ¿ƒÄ°ûd ádhódG ôjRhh ΩÓYE’G ôjRh
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG

18
19
20
21
22
23
24

ôªJDƒª∏d É«∏©dG á«ª«¶æàdG áæé∏dG 25
á≤£æe - ∫ÉØWC’G ¢VÉjôd »æØdG ¬«LƒàdG
26
á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG
á≤£æªd áeÉ©dG IQGOE’G - á«HôàdG IQGRh
Éæ«°S øHG á°SQóe - á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG 27
ø«æH á«FGóàH’G
ôàæ°SƒØfG 28
áë°üdG õjõ©J IQGOEG - áë°üdG IQGRh 29
≈Ñ«H á°SQóe- á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG á≤£æe
30
äÉæH - ájƒfÉK ìÉÑ°üdG ºdÉ°ùdG
±ÉbhCÓd áeÉ©dG áfÉeC’G 31
ájQÉ≤©dG ájQÉéàdG ácô°ûdG 32
ôªJDƒª∏d É«∏©dG á«ª«¶æàdG áæé∏dG 33
á≤£æe - ∫ÉØWC’G ¢VÉjôd »æØdG ¬«LƒàdG
34
á«ª«∏©àdG á«fGhôØdG
Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d á«eÓ°SE’G áª¶æªdG
á«æWƒdG áæé∏dGh - ƒµ°ù«°ùjEG - áaÉ≤ãdGh 35
áaÉ≤ãdGh Ωƒ∏©dGh á«Hôà∏d á«æ«£°ù∏ØdG
IQGOEG - ègÉæªdGh ájƒHôàdG çƒëÑdG ´É£b
36
IOƒédG ßÑ°Vh ºjƒ≤àdG

2011
2011
2011
2010
2008
2008
2005
2001

IOƒL ¿Gƒæ©H áãdÉãdG á«°TÉ≤ædG á≤∏ëdÉH ácQÉ°ûªdG
á«°SGQódG ègÉæªdG

ájƒHôàdG çƒëÑdG ´É£b - á«HôàdG IQGRh
37
IOƒédG §Ñ°Vh ºjƒ≤àdG IQGOEG - ègÉæªdGh
ìÉÑ°üdG ≈∏©dG ºdÉ°S ï«°ûdG ƒª°S IõFÉL
38
á«JÉeƒ∏©ª∏d ìÉÑ°üdG ≈∏©dG ºdÉ°S ï«°ûdG ƒª°S IõFÉL
á«JÉeƒ∏©ª∏d
á¡LƒªdG - ∫ÉØWC’G ¢VÉjôd ≈æØdG ¬«LƒàdG
39
∫ÉØWC’G ¢VÉjQ èeGôH ºYO
QƒØ°ü©dG AÉ«°V / CG ≈dhC’G á«æØdG
∫hóH á«fhôàµdE’G äÉeóî∏d »fÉãdG ióàæªdG
É«édƒæµàdG " QÉ©°T âëJ ≈é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
ó«°TôdG óªM / O - ôªJDƒªdG ¢ù«FQ 40
" ÜQÉéJh äGôÑN á«fhôàµdE’G
á«©ªéd ø«KÓãdGh ™HÉ°ùdG …ƒHôàdG ôªJDƒªdG ¢Vô©e
á«àjƒµdG ø«ª∏©ªdG á«©ªL 41
á«àjƒµdG ø«ª∏©ªdG
ådÉãdG ÜÉàµdG ¢Vô©e á«ª«∏©àdG AGô¡édG á≤£æªd áeÉ©dG IQGOE’G 42
âµfƒc ƒØfEG ¢Vô©e á«fhôàµdE’G áeƒµëdG ìÉæL
âµfƒc ƒØfEG ¢Vô©e 43
™HÉ°ùdG á«©eÉédG äÉÑàµªdG Ωƒj
âjƒµdG á©eÉL 44
øeCGh ä’É°üJE’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒdƒæµJ ¢Vô©e
ôjƒ£à∏d á«fhôàµ∏¨dG áeƒµëdG ôªJDƒeh äÉeƒ∏©ªdG
á«ªdÉ©dG ø°ûµfƒc ácô°T 45
" õ«HƒØfG " iQGOE’G
»LƒdƒæµàdG ≈≤à∏ªdG »a ácQÉ°ûªdG
ø«jódG ¥GRôdGóÑY ∞«£∏dGóÑY á°SQóe 46
≈Ñ«H á°SQóe - á«ª«∏©àdG áª°UÉ©dG á≤£æe
47
" iQÉµaG √òg " Ωƒ∏©dG º°ùb ¢Vô©e äÉ«dÉ©a
äÉæH - ájƒfÉK ìÉÑ°üdG ºdÉ°ùdG
»fÉãdG Üƒ°SÉëdGh á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG ¢Vô©e
ájƒHôàdG äÉ«æ≤àdG õcôe - á«HôàdG á«∏c 48
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G ihòd ≈ªdÉ©dG Ωƒ«dG
áë°üdG õjõ©J IQGOEG - áë°üdG IQGRh 49
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Rõ©ŸGh »°VGÎa’G ™bGƒdG É«LƒdƒæµJ

Virtual Reality Technology and Enhanced
á`aÉ`c »`a RQÉ`H QhO É¡d í`Ñ` °UCGh ¥É`aB’G πc Rõ`©ªdGh »°VGôà`a’G ™`bGƒ`dG É`«` Lƒ`dƒæ``µ`J â`£`î`J
á¡LGh ôaƒJ »àdGh AGó`JQÓd á∏`HÉ``≤`dG Iõ¡`LC’Éc Él eó`≤`J ôã`cCG äÉ«`æ`≤J ΩGó`î`à`°SÉHh IÉ`«`ëdG ä’É`é`e
É`«`Lƒ`dƒæ``µ`à`d Ék ` MÉ``à`Ø`e ô`Ñ`à`©J å`«`M ,OÉ`©`HC’G á`«FÉ`æ`Kh á«`KÓ``K á«°VGô`à`a’G ΩÉ``°ù``LC’G ™e πYÉ`Øà∏d
AÉæÑdGh áYÉæ°üdGh º∏©àdG ∂dP »`a ÉªH áØ∏`à`îª`dG IÉ`«`ë`dG äÉ`YÉ``£b ∞∏`à`î`e πª°ûJh πÑ`≤`à`°ùª`dG
»≤`«≤``ë`dG Qƒ``©` `°û``dG õ``jõ`` ©` J â`YÉ``£à`°SGh ,øeC’Gh áeÓ`°ùdGh áë`°ü`dGh ¿Gô«£dGh RÉ¨dGh §ØædGh
. á`«`°ù`` ëdG π``©`ØdG OhOQ á`aÉ`` °VEÉ`H
¢üFÉ°üîdGh ∞jô©àdG

á«JÉeƒ∏©ªdG É«`Lƒ`dƒæ``µJ äGhOCG º``gCG øe Rõ`©ªdG »`°VGôà`a’G ™bGƒdG É`«`Lƒ`dƒæ``µJ ô`Ñà`©J
≥FÉ`≤ëdGh çGó`MC’G ó«`°ùéJ ∫Ó``N øe ,áaô©ªdG π≤f á«∏`ª`Y »`a ôKCG ≥ªYCG çó`ë`J »àdG ä’É`°ü`J’Gh
,á«∏YÉ`ØàdG Iõ`«e ô«`aƒàd á«ªbôdG IÉcÉ`ëªdG äÉeƒ`¶`æe ΩGó`îà`°SÉH ¢Sƒª∏eh ´ƒª°ùeh »Fôe ™`bGh ≈dEG
ø«H π`°Uƒ`dG á≤∏`M ¿ƒ`µàd ,πjó`©àdG ≈∏Y IQó`≤dG ≈àMh ó©H øY Qƒ°†ëdGh ,¢SÉª`¨f’Gh á«`cQÉ`°ûàdGh
.á«cGQOEG IôÑNh äÉ°Sƒ°ùëe ≈`dEG äÉ`eƒ∏`©ªdG πjƒ`ëàd ™`bGƒ`dGh ∫É«`î`dG
á`Ä` «`H »`a äÉeƒ∏©ªdGh á«°VGô`àa’G ΩÉ°ùLC’G •É≤°SEG ≈∏Y áªFÉ≤dG É«LƒdƒæµàdG »g :Rõ©ªdG ™bGƒdG
.á`«`≤`«`≤`ë`dG Ωó``î`à`°ùª`dG
á`Ä` «`H »`a äÉeƒ∏©ªdGh á«≤«≤ëdG ΩÉ°ùLC’G •É≤`°SEG ≈∏Y áªFÉ≤dG É«`Lƒdƒæ`µàdG »g :»°VGôàa’G ™bGƒdG
.á`«`°VGô`à` a’G Ωó``î`à` °ùª`dG
á`Ä` «`H »`a äÉeƒ∏©ªdGh á«°VGôàa’G ΩÉ°ùLC’G •É`≤°SEG ≈∏Y áªFÉ≤dG É«Lƒdƒæ`µàdG »g :§∏àîªdG ™bGƒdG
.»`°VGô`à`a’Gh Rõ©ª`dG ™`bGƒdG ø«H Ée ™ª``é`J »¡a ,á«`°VGôà`a’G Ωó``î`à`°ù`ªdG
»°VGôàa’Gh Rõ©ªdG ™bGƒdG êPÉªf

πeÉµàªdG ™bGƒdG •
øe Aõ``L ¬``fCÉ`H Ωó`î`à`°ùªdG ô©°ûj
ºàjh É¡àHô`éàH Ωƒ≤j »àdG á«°VGôàa’G áÄ`«ÑdG
Qƒ£àeh πeÉ°T á`` jDhQ ΩÉ¶f ≥jôW ø``Y ∂``dP
Iõ¡`LCGh ,OÉ`©HC’G »KÓ`K äƒ°U ΩÉ¶fh »£«ëeh
.IQƒ`£àe QÉ©``°û`à°SG

292

293

¿ÉµªdGh áØ«XƒdG Ohóëe ™bGƒdG •
IÉcÉëªH ádÉëdG √ò`g »a Ωó`îà`°ùªdG Ωƒ`≤jh ,IÉcÉ`ëªdG Iõ¡LCG »a ΩÉ¶ædG Gòg Ωó`î`à`°ù`j
áYô`°ùdG ô«KCÉJ hCG OGƒªdG äÉ«ÄjõL ¢UGƒN hCG á«HPÉ`édG ô«KCÉ`àc ,»≤«≤ëdG ™bGƒdG øª°V áæ«©e ¢UGƒN
.ΩÉ°ùLC’G ¢†©H ≈∏Y á«dÉ©dG
»aô£dG ™bGƒdG •
ø`e ó``ë`j É`ªe »°VGôàa’G ºdÉ©dG ájDhôd ájOÉ©dG äÉ°TÉ°ûdG ΩGóîà°SG ºàj ádÉëdG √òg »`a
.»`°VGô`à`a’G ºdÉ``©`dG »`a »©`bGƒ`dG ó``LGƒ`àdÉH Qƒ`©` °û`dG
»°VGôàa’Gh Rõ©ªdG ™bGƒdG É«LƒdƒæµJ äÉfƒµe

»°VGôà`a’G ™`bGƒdG É`«`Lƒ`dƒæ``µà`d »`°SÉ``°SC’G ¿ƒµ`ª`dG »`g Rõ©ªdG »°VGôàa’G ºdÉ©dG áÄ«H
: »`a πãªàJ »àdGh iôNC’G á«°SÉ°SC’G äÉfƒµªdG ™e πeÉµàJ ,Rõ`©ªdGh
äÉ«éeôÑdGh äÉÑ°SÉëdG áª¶fCG •
OÉ©HC’G »KÓK »FôªdG ¢Vô©dG áª¶fCG •
á«`°ù`ëdG πYÉ`Ø`àdG áª¶`fCG •

»FÉjõ«ØdG »∏©ØdGh »∏≤©dG ¢SÉª¨f’G ióe

»`°VGôàa’G ™`bGƒdG äÉ≤«Ñ£J Ωó`î`à`°ùe iód ó`dƒ`àj …ò`dG Qƒ©`°ûdG ƒg ¢SÉ`ª¨f’ÉH ó``°ü`≤j
:≈`dEG ¢SÉª¨f’G Gòg ióe º°ù≤æjh .¬©e ¬∏YÉØJh ,¬H ¬WÉÑJQGh ºdÉ©dG Gòg πNGO ó`LGƒàe ¬fCÉH Rõ©ªdGh
ø`«H äÉ`bÓ``Y º`°SQh ¬∏`«` î`Jh ,¿É``µ` ªdG »`a Oƒ`Lƒ`dÉH ¢SÉ``°ù`ME’G …CG :ÆGô`ØdG »a ó`LGƒàdG •
.¬`JÉ`«`Fõ``L
áÑ`ZQ ™e ¬«a áHô`¨dÉH ¢SÉ°ùME’G hCG ºdÉ©dG Gòg øe QƒØædG ΩóY ≈æ©ªH :»≤t∏©àdG óLGƒàdG •
.∫tóÑ`Jh Qƒ`£`J øe ¬«∏Y CGô£`j Ée á©HÉ`àeh ,¬H AÉ≤`ÑdG »a á`ë°VGh
¢SÉ`°ù`ME’G …CG :…Qƒ©`°ûdG ó`LGƒ`àdG •
ó©H ≈àM ,º``dÉ`` `©`dG Gò``¡`H •É``Ñ```JQ’É``H
,¬JGOôØe ô`cò`J ≈∏Y IQó`≤dGh ,¬àbQÉØe
.¬à°ûjÉ©e áHô`éJ AÉ`¡àfÉH

ºµëàdGh πYÉØàdG

ºdÉ©dG Gòg »a ô«`KCÉ`àdG ≈∏Y Rõ©ªdGh »°VGôà`a’G ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J Ωó`îà`°ùe IQób »g
ájOÉ©dG IÉ«`ëdG ™e ¬H πeÉ`©àdG ™«£à`°ùj …òdG ≥£æªdG ¢ùØæH ¬©e πeÉ©àdGh ,¬eÉeCG √Gô`j …òdG ´ƒæ`°üªdG
øe »°VGôà`a’G Rõ©ªdG ™`bGƒdG »a ΩÉ°ù`LC’Gh äÉeƒ∏©ªdG ™e πYÉ`ØàdGh πeÉ©àdG Ωó`îà°ùªdG ™«£à°ùjh
.á≤`°UÓdG äÉ`°Só`©dGh ,äGQÉ`¶ædÉc É`gDhGó`JQG º`àj iôNCG hCG »`còdG ∞JÉ¡dÉc ádƒªëe Iõ¡`LCG ∫Ó`N
»°VGôàa’G Rõ©ªdG ™bGƒdG É«LƒdƒæµJ äÉ≤«Ñ£J

º«∏©àdG .1
»°VGôàa’G ™bGƒdG á«æ`≤J ôÑà©J
»a ¥ô£dG çó``MCG øe Rõ`©ªdG
á«`°SGQó`dG ègÉæ`ªdG ôjƒ`£J
ÜÓ`£dG ó`YÉ`°ùJ »¡a ,áªFÉ`≤dG
º∏`©àdG áÄ`«H ™e π`YÉ`ØàdG ≈∏Y
IÉ``cÉ`` `ë`e êPÉ``ª``f ≥``jô`` ` W ø``Y
É¡«a ,IôeÉZ áÄ«H ôaƒJ á«ª«∏©J
øe ó`jõ`j …ò`dG ô`eC’G ,º¡`°ù`ØfCG ÜÓ`£dG ø«Hh »ª∏`©dG Qô≤ªdGh º∏©àªdG ø«H ôÑcCG πYÉØJ
.á`«ª`∏`©`dG IOÉ``ªdG ÜÉ`©`«à`°SG ≥`ª`Yh á`Yô``°Sh IQó``b

∫ÉªYC’Gh ∫ÉªdG .2
™`` bGƒ`dG É`«` Lƒ`dƒ`æ` `µ`J ô``aƒ`J
ô``Ñ`cCG IAÉ`` `Ø``` `c »`` `°`VGô`` `à` ` `a’G
∫É``ª`dÉ`H á≤`∏`©à`ª`dG á£°ûfCÓd
á`«`æ` `≤`J ∫Ó`` N ø`e ∫É`ª` YC’Gh
™``bGƒ``ª`d »`` `KÓ`` ```ã`dG ±ô`` `©```à```dG
Iõ¡LCGh øcÉeCGh ∫ÉªYC’Gh ∫ÉªdG
π`«∏`` ë`à`dG »`` ah ,±ô``°` ü` dG
.»°ü`î` °ûdG ¥É``Ø`fE’Gh á°UQƒÑdG ácôMh äÓ`eÉ©ª∏d »`fB’G »`dÉ`ªdG
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á«ë°üdG ájÉYôdG .3
IôØW Rõ©ªdGh »°VGôàa’G ™bGƒdG πµ°ûj
,á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ∫É``é`e »``a á∏FÉg
øe AÉ`` `Ñ``` `WC’G ø``µ`ª` J »`` `a AGƒ`` ```°`S
ø`Y á«`MGô`édG äÉ`«∏`ª©dÉH ΩÉ`«`≤dG
Ö`jQó`àdG »`a É¡æe IOÉ`Ø`à`°S’Gh ó`©`H
É¡d h ,á«`°VGô`à`a’G äÉ`«∏`ª`©`dG AGô``LEGh
á«Ñ`£dG ô«`XÉ`æªdG ΩGó`îà`°SG øY AÉæ¨à`°S’G ∫Ó`N øe á«Ñ£dG áMGôédG »a óYGh πÑ≤à°ùe
πµ`°ûH ¢†jôªdG äÉeƒ∏©e ≈dEG êƒ`dƒdG á«fÉ`µeEG ≈∏Y IhÓ`Y ,á«∏`NGódG ¢†`jôªdG Iõ¡LCG ájDhôd
πª``Y ø``cÉ`eCG ó`jó`ë`àd É¡eGó`î`à` °SG ø`µ`ªj Éª`c ,á`«`MGô`é`dG á«∏`ª©`dG ¬FGô`LEG ™e øeGõàe
.á`MGô``é`dÉ`H Aó`Ñ`∏d ¥ƒ`≤`°û`dG
RÉ¨dGh §ØædG .4
øe »g RÉ¨dGh §ØædG ∫ƒ≤M »a πª©dG
,áYÉ`°ùdG QGóe ≈∏Y QGó`J »àdG ∫Éª`YC’G
∫Éée »a á`«dÉ`Y äÉØ`°UGƒe Ö∏`£àJh
øe ójó©dG ÖÑ`°ùH á`eÓ°ùdGh ø``eC’G
çhó``M á``«` fÉ``µ` eEG É``¡` ª` gCG .ô``WÉ``î` ª` dG
∫É``ª`YCG AÉ``æ` KCG äGQÉ``é` Ø` f’Gh ≥``FGô``ë`dG
,äGó©ªdG ¢üëØJ á`«fÉµeEG Rõ©ªdGh »°VGôàa’G ™bGƒdG É«`Lƒdƒæ`µJ í«àJh .ôØëdGh Ö«≤æàdG
»a É«LƒdƒæµàdG √òg ΩGóîà°SG øµªj Éªc .ájOÉe QGô`°VCG πbCÉHh ó©H øY á∏µ`°ûªdG ójó`ëJh
.≥FGôëdG AÉØWEG äÉ«∏ªY äGQÉ¡e ôjƒ£Jh ÖjQóàdG
∞MÉàªdGh QÉKB’G .5
É¡à`édÉ©eh É¡æjõ``îJh áaô©ªdG ≥`«`Kƒ`J
,∫É`` `«` ` `LC’G ôÑ`Y É`¡∏`≤`æ`d Gó`«`¡`ªJ
äÉ`≤`«Ñ`£`J ôÑ`Y É¡`«∏`Y ®É`Ø`ëdGh
QÉ`KB’Gh ∞`MÉ`àª∏d »`fhô`à` µdE’G π`«dó`dG
IQÉ`jõH íª°ù`J »àdG ájô`KC’G ™bGƒªdGh
.IÉcÉ`ëªdG ±ôZ πNGO ájôKC’G ™bGƒªdG

AÉæÑdGh ä’hÉ≤ªdG .6
á`°Só`æ`¡`dGh AÉæ`ÑdG ™jQÉ``°û`e …ƒ`£`æ`J
»`KÓ``K êPƒ`ª`f ™`°Vh ≈∏`Y ájQÉª`©ªdG
≈∏Y ìô`à`≤`ªdG º«ª°üà∏d OÉ``©` ``HC’G
.IOhó`ëe áMÉ``°ùe
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