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 ةشمع وبأ نXسح دلاخ .د

 مورت G7لا ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا A@ ?<ظنلا عطقنم اًومن 67قتلا لخدملا فيظوت تاودأ تمن

لعتلا م^[ ةفعاضمو ،ملعتلا بيلاسأ عWونتل ةفداU ة?<ثك ةّيميلعP لخادم ?Oع ن<سرادلا ةدعاسم
ّ

 م

لعP ھب دصقي يذلا ميلعتلا وUو ،باس`كالاو
ّ

 فرغ وأ ةيعانصلا رامقألا وأ ةكباشلا ?Oع يوغللا ىوتhiا م

 ،يرصبلا yAمسلاو yAمسلاو يرصبلا ىوتhiا  عقاومو ،عومسملاو يuرملا لاصتالا لئاسو وأ ةشدردلا

 زيامتملا ميلعتلا لخدم :ةلوادتملا لخادملا مكلت نمو .ةكباشلاب طبتر|و لصّتي امم اU?<غو ةجمدملا صارقألاو

�ما�تلا لخدملاو ،ة�ولقملا وأ ةسو�عملا فوفصلا ميلعP لخدمو ،جمدملا وأA. أ دقو
ُ

�ع قِلط� Uنم عونلا اذ 

 :اUزربأ هذU ة?<ثك تايمسم ميلعتلا

 .ي�ا�iلا ميلعتلا -

 .دع� نع ميلعتلا -

 .ي�و?�كلإلا ميلعتلا -

 .ي�بشلا ميلعتلا -

 .تن?�نإلا ?Oع ميلعتلا -

 .�7قرلا ميلعتلا -

 .��7ا?�فالا ميلعتلا -

 .نيالنوأ ميلعتلا -

ملا هذU عم ةّينأتم ةفقول جاتحي رمألا ّنإف ،عقاولا A@و
ُ

 ،ةنراقملاو صيحفتلاو دقنلا ن<ع� ا���راقمو تا�iطص

  .�¢اعP هللا نذإب ةب|رق ةلاقم A@ نو�ي كلذ لعلو

 ميلعتلا نم عونلا اذU ايازم زربأ نم لعل لوقنف ،-هانرثآ يذلا ان�iطصُم -ي�ا�iلا ميلعتلا �¢إ ةدوعلا�و

ةنراقم
ً

 :)Koller and others, 2001( ھجول اً¨جو ميلعتلاب 
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 .نا�م يأ A@و تقو يأ A@ ةداملا رفوت يأ ،لوصولا ةينا�مإ •

 .ن<ملعتملا تاجايتحا عم م^�«م يPاذ ب|ردت •

 .عسوتلا ةيلباق •

 .بسانملا تقولا A@ ةثيدi½ا تامولعملا رش� •

 .لاعفو طس¾م ميلعP ميدقت •

نإف تايباجيإ ھل نأ امكو
ّ

 :اUزربأ نم G7لا تايدحتلا ضع� ھجاوي دق ھ

�كلا هدامتعا -A ع� .ةلو¨س� عيم^½ا ىدل رفاوتت ال دق G7لا ةز¨جألاو تن?�نإلا �

 ة¨ج نم م¨سفنأ ن<سرادلا ن<�و ة¨ج نم ن<سرادلاو ملعملا ن<ب لاعفلا ي�اس�إلا لصاوتلا يدحت -

 .ةثلاث ة¨ج نم فد¨لا ةغللا عمتجمو ن<سرادلا ن<�و ،ىرخأ

 .yAقاولا ميلعتلا نم ?Oكأ ن<سرادلاو ن<سردملا ��ع ميلعتلا اذU ءابعأ -

 .ةظ�iلا GÁح ھجئات«ب رو¨م^½ا ةقث ةلق -

 يأ نما�Ãملا ميلعتلا لوألا ،ى?Oك بUاذم ةثالث A@ ميلعتلا نم عونلا اذU صي�Âت اننكمي اننأ ��ع

 .ام�Äيب يقيفوتلا بUذملاو ،رشابملا ?<غ يأ نما�Ãملا ?<غ ميلعتلاو ،رشابملا

 رطألا ن<ب قبسلا بصق زاح نم يPآلا لآس`لا حرط ?Oع هرUوجو عوضوملا بلص �¢إ لقت«ن انوعد نآلاو

 A@ ةيميلعP تايدحت نم ملاعلا ھب ّرمي ام عم بواجتلاو لماعتلا ةعرس A@ رفسو لفتكآ ن<ب اًصوصخو ةيملاعلا

 ي�|رمألا سل^hا ?<ياعم فقوم ضارعتساب أدبأو ،ي�ا�iلا ميلعتلا وحن لو¨ملاو يuانÈتسالا لوحتلا اذU لظ

 :ن<ناونعلا كنËت تحت لفتكآ

لعA P@ ايجولونكتلا رود -
ّ

 .ةغللا م

 .ايجولونكتلاب زّزعملا يوغللا ملعتلا A@ ن<ملعملا رود -

 حئاصنو ،ةقيمع تا�Íجوتو ،ةسËفن تاداشرÌو ،ةميق تامولعم ا¨عقوم ��ع لفتكآ تضرع دقل

 ھجو ��ع تاغللاو اًمومع ملاعلا Ñ�7ردم ھجاتحي يذلا رمألا وUو )Online( ي�ا�iلا ميلعتلا لوح،ةنيمث

 ام لجأو زربأ نم لعلو .ةيبا�iلا لوصفلا �¢إ ةيعقاولا ةساردلا نم ةبلطلا ن<يالم لوحت ّلظ A@ ،صوصÂ½ا

الوؤسم ةغللا ملعم نو�ي نأ ةدش� )ACTFL, 2017ِ( ةي¾نجألا تاغللا ميلعتل ي�|رمألا سل^hا ?<ياعم ھب تصوأ
ً

 

 ملعP معد A@ ايجولونكتلا نم ةدافتسالا ?Oع ،يوغل جمانرب يأ لي¨سPو ،مييقتلاو ،سWردتلاو ، طيطختلا نع
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 ملعمل ةم¨ملا راودألا نمف ،ي�ا�iلا ميلعتلا يرظنم نم ?<ثك ھب يداني ام عم م^�«ي اذUو   ؛ا�Ôاس`كاو ةغللا

خأو ،ةيعامتجا ةشارفو ،ةيعامجو ةيدرف ةآرمو ،اً�ردمو اًدشرم :نو�ي نأ (Bull, 2013)دنع تدرو امك ةغللا
ً

 ا

Ùراشم اًملعتمو ،مكحتو نامأ مامصو ،اً?<بك
ً

 ،ةسمخ ي�ا�iلا ملعملا راودأ نأ (Massey, 2015) ىرت ن<ح A@ ،ا

 اًريدمو ،اًيعامتجا اًدشرمو ،ىوتحملل اً�ردمو ،ايجولونكتلا A@ اًصصختمو ،ىوتحملل اًممصم نو�ي نأ :ÝAو

الاعف
ً

  .ةقباسلا تاحورطلا نم ي�ا�iلا ميلعتلا A@ لفتكآ تاحورط �¢إ برقأ ÝAو ،لصاوتلل 

 نم Þßنلا اذ�Ô لضفأ ل�ش� نو�ي ا¨لمعPو ةغللا ميلعP نأب لاi½ا كلذك )ACTFL, 2017ِ( لفتكآ نمؤت ذÌو

الدب ةغللا �7لعم لبق
ً

 كيUان ،ملعتملاو ملعملا ن<ب لعافت نود طقف ةي�وساح تالي^�O? Pع طقف ھميدقت نم 

 �7لعلا ثحبلاو تاساردلا نأ ةدكؤم ،ن<|وغل ن<يصختم لبق نم ىوتhiا ءانب متي نأ ةرورض A@ ا��يصوت نع

 اًداقتعا لفتكآ دقتعتف ھيلعو ؛ملعملا نع اًديع� ةغللا باس`كال ايجولونكتلل لوزعملا مادختسالا معدت ال

 تارا¨م ءانبل اًمساح اًرمأ ّدعâ ءاوس ٍدح ��ع ي�ا�iلاو yAقاولا ميلعتلا A@ ةغللا ملعم عم لعافتلا نأ اًمزاج

 ققحتت ةيفاقثلا ةءافكلا باس`كا نأ يأ ،فد¨لا ةغللاب يقيقi½ا ملاعلا A@ لاصتالل ةمزاللا يuاقلتلا لصاوتلا

 نوملعملاف ،ةغللا ملعم ا¨ل¨سG7 âلا ىزغملا تاذ تا?ÂO½او ة|رش¾لا تالعافتلا لالخ نم لضفأ ل�ش�

âردتلا تايجيتا?�ساو ةفرعملا نومدختسWةلاعفلا ايجولونكتلا تاقيبطتو ثاحبألا �¢إ ةدن`سملا س @A معد 

Pو ةغللا ملعPا¨ميملع.  

 لمعلا بج|و ،تن?�نإلا ?Oع سWردتلاب رمألا قلعتي امدنع اً?<بك اًرود بعلي لعافتلا ّنأ انU دكؤنو

 ،ىرخأ ة¨ج نم م¨سفنأ بالطلا ن<�و ة¨ج نم بلاطلاو ملعملا ن<ب لعافتلا ةدا|زل طيطختلاو Ã<ك?�لاو

�ع ةءافك ?äكأو عرسأ ل�ش� نوملعتي بالطلا نأب نيدقتعم� Uةدا|ز لجأ نم كلذب مايقللو .وحنلا اذ 

 (Meilleur, 2018) تح?�قا تن?�نإلا ?Oع اåiًان اًسردم حبصت نأو تن?�نإلا ?Oع ةيساردلا لوصفلا A@ لعافتلا

Uتالعافتلا نم عاونألا هذ: 

 .سردملاو سرادلا ن<ب لعافتلا -

 .سرادلاو سرادلا ن<ب لعافتلا -

 .سردملاو سردملا ن<ب لعافتلا -

 .ىوتhiاو سرادلا ن<ب لعافتلا -

 .ىوتhiاو سردملا ن<ب لعافتلا -

 ,ىوتhiاو ىوتhiا ن<ب لعافتلاو -
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 ةفلتخم تاجيتا?�سا فيظوت ?Oع فد¨لا ةغللا عمتجمو سرادلا ن<ب لعافتلا نم رخآ اًعون انU فيضأو

 ةدا|زل اًيعابُس اًجذومن (Clements, 2020) حرط دقو .اU?<غو تاناب`سالاو تارضاhiاو فويضلا ا�Äم ةعونتمو

  :وUو ،دح ê�Áقأ �¢إ ��7ا?�فالا لصفلا A@ لعافتلا

 .ةرركتم ة?<صق تارابتخاو تاناب`سالاو تاعالطتسالا ميمصت -

 .ةشدردلا ةناخ مدختسا -

 .ءاضيبلا ةروبسلا ��ع ةباتكلا -

 .لي^�`لا ةفيظو مادختسا -

 .تامولعملا ةوجف ءاش�إ -

 .لعافتلل ميق دروم مU نوملعتملا -

 .ةصاÂ½ا كلعافت طامنأل ططخ -

 نأ ةغللا �7لعمل نكمي ھنأب )ACTFL, 2017ِ( ن<سرادلل ايجولونكتلا رود ناونع تحت لفتكآ لوقتو

âز|زعتل ايجولونكتلا اومدختس Pامك ،ا¨مييقتو ا��سراممو ةغللا ميلع Uوم وìí @A ا^½ا ?<ياعمUةيملاعلا ة|ز 

 :ايجولونكتلل فدا¨لا مادختسالا لالخ نم نمف .تاغللا ملعتل

قؤمو ةبسانمو ةباذجو ةليصأ داوم ةءارقب بالطلا موقي -
ّ

 ا�Íلإ عامتسالاو ةفد��سملا ةغللا نم ةت

 .ا¨ضرعو

�عف تقو A@ صنلا وأ توصلا وأ ويديفلا ?Oع ن|رخآلا عم لماعتلاو لعافتلا تارا¨م بالطلا سرامي -A 

 .فد¨لا ةغللا نم ن|رخآ ن<ثدحتم عم îA وأ

 .نا�م يأ A@و تقو يأ A@ م�Íسردم وأ م�ïارقأ عم ةيميدقتلا ما¨ملا A@ بالطلا نواعتي -

- âلا ةعرسلاب بالطلا لمعG7 سانتðا �¢إ م¨لوصو ءانثأ م�hiع ىوتO? جمارب مادختسا وأ / و تن?�نإلا 

 .م¨ملعم اUريدي G7لا رتويبمكلا عم فيكتلا

 .تن?�نإلا ?Oع تاقيبطتلاو باعلألا عم م�òارا¨م بالطلا سرامي -

- âردتلا نم بالطلا ديفتسWا سhÂبالطلا مييقتل ةددعتم تاقيبطت مادختسا نكمي ثيح فلت، 

�عفلا تقولا A@ تاظحالم ميدقتو ،تانايبلا عب`تو ،ةعونتم ما¨م ن<يعPوA لاóA، وÌلوصفلا ةراد 

 .سوردلاو ةيساردلا
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 ?<ياعم دكؤتو .ا�Äم اًضع� اًفنآ انركذ دقو ،ي�ا�iلا ميلعتلا دئاوفو ايازم A@ ةسارد ?<غ ھتدكأ ام اذUو

فدU سËل ايجولونكتلا مادختسا ّنأ )ACTFL, 2017ِ( لفتكآ ي�|رمألا سل^hا
ً

 ÝA ايجولونكتلا نإ لب ؛ھتاذ دح A@ ا

 ما¨ملا زاجنإل اًيفاقث ةبسانم قرطب فد¨لا ةغللا نومدختسâ م�ïأل ةغللا �7لعتم معدت G7لا تاودألا ىدحإ

 ءارآلا نم دعP هذUو  .دجتسملا انروÙ سو?<ف ب¾س� ةنUارلا فورظلا انيلع ھتضرف ام لعفلاب اذUو ،ةيقيقi½ا

 نل ھنأ A@ -ھيلإ ن<سرادلا ن<يالم لوحت نم مغرلا ��ع- ي�ا�iلا ميلعتلا ��ع نUارت مل G7لا لفتكآل ةرصبتملا

اليدب نو�ي
ً

 ةيساردلا لوصفلا A@ سWردتلا حبصي نأ مايألا نم موي A@ اًيصõÂ عقوتأ الو ،yAقاولا ميلعتلا نع 

الوحت د¨ش«س لباقملا A@و ،لبقتسملل ة�ولطم ب|ردت ةادأ ىقبËسو لاز امو ناÙ و¨ف ،��7املا نم
ً

 O? @Aكأ 

كأ ام اذUو .ةيبا�iلاو ةيعقاولا ةيساردلا لوصفلا A@ ةيجولونكتلا تاودألا ��ع دامتعالا
ّ

 م�Äم ثحاب ?<غ هد

 لحم ي�ا�iلا Ñ�7اردلا لصفلا لحي نأ نكمي ال )(Johnson, 2017 ھتركذ ام رصi½ا ال لاثملا لي¾س ��ع

 سWردتلا وU تن?�نإلا ��ع سWردتلا .اًمامت "اًيقيقح" سËل ھتعيبط وأ هرUوج A@ ھنأل يديلقتلا Ñ�7اردلا لصفلا

@A ل نكلو ،��7ا?�فالا عقاولاËس @A ا عقاولا½iو ،يقيقUال اذ âا كلذك 67ع½iيذلا ميلعتلا نم عون يأ نأ لا 

 نكل ؛ةيقيقح ةداملاو نويقيقح بالطلاو نويقيقح نوملعملا .ال عبطلاب ؟اًيقيقح سËل تن?�نإلا ��ع ھيقلت متي

 ةيساردلا لوصفلا A@ سWردتلا لحم لحي نأ ��7ا?�فالا ميلعتلل نكمي ال ب¾سلا اذ¨لو ،اًيقيقح سËل و^½ا

 .يuا�ï ل�ش�

 لماعتلل ةطخ ا¨عضو A@ ،ي�ا�iلا يوغللا ميلعتلا لبقتسم فارش`سا ��ع ا�òردق لفتكآل بسح|و

 نم تاونس لبق تعضو دق ةقيقi½ا ÝA @Aو ،ةرصاعملا ةحئا^½ا هذU لظ A@ ،ةيلاi½ا ةيئانÈتسالا فورظلا عم

 متأ ءاوس ،ةغللا ملعP صرف عيمج نو�ت نأ بجي )ACTFL, 2017ِ( لفتكآ بسح�و اًفنآ انركذ ام ��ع ةوالعف ،نآلا

Pوأ ايجولونكتلا لالخ نم ا¨لي¨س @A ع موقت نأ بجي ،ةيساردلا لوصفلا� ?<بÂ½ا وأ ملعملا ا¨ممصي ،?<ياعملا �

 نم فد¨لا ةغللا A@ ةءافكلا ر|وطت �¢إ فد�òو ،ملعتملا لوح ةروحمتم نو�ت ذإ �7يلعتلا ىوتhiا A@ يوغللا

 ىوتحم ل�شP ال ةكباشلا عقاوم ��ع ةثوثبملا داوملا نأ يأ ،ةيفرعملاو ةفدا¨لاو ةيلعافتلا ملعتلا براجت لالخ

 ةغللا ملعA P@ ن<يصتخم لبق نم ن<سرادلا تا|وتسم بسحب ھفييكتو ىوتhiا اذU ءانب متي مل اذإ اًبسانم

�ع ثحاب ?<غ دكأ دقو .ةيلبقتسم ةيفارش`سا ة|ؤر كلذك ÝAو ،ا�Ôاس`كاو� Uداوملا رايتخا يدحت يدحتلا اذ 

 داوملا رايتخا بعصلا نم نو�ي دق )(Walsh, 2019 لوقت ،ن<سانملا بالطللو بسانملا ىوتسملل ةبسانملا

 ةئفل ةبس«لاب GÁح دد^½ا ن<ملعملل ةبس«لاب ةصاخ ،ةفلتhÂا تا|وتسملل ��ع ةغللا �7لعتمل ةبسانملا

 يدحتلا اذU د|زي اممو ،?<بك ل�ش� فلتخت ةغللا Ñ�7ردم ةردق ?<ياعم نأل ة?ÂO½ا يطسوتم نم ن<سردملا

 A@ ،ةغللا نم ةدحاو ةقطنم A@ ىوقأ ن<ملعتملا ضع� نو�ي دقف ،م¨سفنأ ن<سرادلا تا|وتسم فالتخا
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 .ةبسانملا داوملا رايتخا ثيح نم ملعملل اً?<بك اًعادص ب¾سâ امم ،ثدحتلا نم ،لاثملا لي¾س ��ع ،ةباتكلا

 كلمي ال دق يذلا سردملا ?<غ �7يلعتلا ىوتhiا وا ةطÂ½ا عضاو نو�ي دق لفتكآ تا�Íجوت ��ع ءان�و كلذلو

 .�7يلعتلا ىوتhiا A@ صصختم �¢إ جاتحي رايتخالا نأ يأ ،اUرايتخا A@ ةيفاÙ ة?Oخ

 ?Oع )جمدملا وأ زيامتملا ميلعتلا( ةطلتhÂا ةيميلعتلا جذامنلا رودب )ACTFL, 2017ِ( لفتكآ ف?�عPو

 ا¨فقوم متختو ،ةغللا وملعم ا¨ل¨سWو ةينطولاو ةيمو�i½ا ?<ياعملا عم ÿ�Áامتت G7لا ي�ا�iلا ميلعتلاو تن?�نإلا

 ن<�و ھنËب تالعافتلا عاونأ معدو ،ةغللا ملعتم تاجايتحا ÝA ايجولونكتلا ر|وطتل ةق|رط لضفأ نإ ا¨لوقب

 لب برسلا جراخ ةدرغم كلذب لفتكآ نو�ت الو  .ىرخأ ة¨ج نم فد¨لا ةغللا ي!دحتم ن<�و ة¨ج نم ملعملا

Pةيجيتا?�سا ة|ؤر قفو لمع Pع دمتع� تاغللا سWردتل ?<ياعملا عضت G7لا ةسسؤملا ÝAو ?<ياعملا عضو �

 A@ ا�Íلإ تراشأ G7لا ،ةصاخ ?<ياعم قفو ي�ا�iلا ميلعتلا دن`سâ نأ �¢إ وعدت نأ ا�Íلع اًب|رغ سËلف ،ةي¾نجألا

 ?<ياعملا ر|رقت A@ ءاج ام عم م^�«ت ÝAو ،تاغللا ملعتل ةيملاعلا ة|زUا^½ا ?<ياعم مسا تحت عضوم ?<غ

 The( ي�ا�iلا ميلعتلا A" ةيساسألا ?<ياعملا A@ درو ام عم م^�«ي اذUو .تن?�نإلا ?Oع ميلعتلا ةدو^½ ةينطولا

Basic Standards for Online Teaching, 2020(: 

ت نأ بجي ضرغلا
ُ

 ملعتلا جئات«ب طبترت ذإ حوضوب تن?�نإلا ?Oع ىوتحملل ةيميلعتلا فادUألا ìّíو

 .ددhiا

 ملعتلاو بالطلا ةكراشم ززعWو اً|و�رت اًميلس تن?�نإلا ?Oع ىوتhiا  ميمصت نو�ي نأ بجي ميمصتلا

 .طش«لا

 ةمدقمو ةمظنمو ،ةيفاÙ تن?�نإلا تاصنم لالخ نم ةمدقملا ملعتلا داوم نو�ت نأ بجي داوملا

 .ملعتلاو م¨فلا ةيلمع ل¨سP ةق|رطب

 نم ?<بك دح �¢إ اًيلاخو اًسلسو اìiًاو نو�ي نا بجي تن?�نإلا ?Oع ىوتhiا ليصوت نإ ميدقتلا

 .ةبسانم ?<غ وأ ةلاعف ?<غ ايجولونكت مادختسا ا�ðبسâ دق G7لا تات`ش`لاو تاعاطقنالا

 ءانثأ A@ م¨معدو مUدادعإل اًتقؤمو اًيفاÙ بالطلل مدقملا معدلاو ھيجوتلا نو�ي نأ بجي معدلا

 .تن?�نإلا ?Oع ملعتلا ة�رجت

 ةديفملا ةي¾|ردتلا تاشرولا ضع� تمدق ذإ ةحئا^½ا هذU لظ A@ يدايألا ةفوتكم لفتكآ فقت ملو

 ضعبل اًيمسر اًنحتمم يفصوب - اًرخؤم ھيلع تعلطا امم ناÙو ،ةي¾نجألا تاغللا Ñ�7ردمو جما?Oلا يريدمل

�ي ام -ةيئافكلا ا�òارابتخاA: 

 .ةيميلعتلا تاسسؤملا جراخ تارابتخالا -
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- Pلا ميلعتلل ةئراط تاميلع�iم¨فلا نم ققحتلاو ملعتلا ةعرس طبض ةيفيك :ي�ا. 

 .تن?�نإلا ?Oع ملعتلاو سWردتلا تايجيتا?�ساو تاودأ :ةفاسملا عطق -

 هذU روبع ��ع م�òدعاسمل ن<ثحابلا يدي ن<ب اUرداصم ضع� تعضو لفتكآ نأ �¢إ ةراشإلا ردجتو

طبار ا¨عقوم ��ع تركذ دقف ،ا�òايدحتو ةحئا^½ا
ً

 ھتمدقم A@ لوقت "19 انورو�ل ةباجتسا رداصم" ناونع� ا

)ِACTFL(: ب �¢إ امإ مكنم ديدعلا لقتناËلا ميلعتلا ةئ�iةيداعلا فورظلا يفف .كلذب مايقلا ددصب مكنأ وأ ي�ا، 

 اوناÙ مكئالمز نم ديدعلا نأ اوركذتو ،مكنم اً�ولطم حبصأ اذU نكلو ،اUاìiو ةيشع ن<ب اذU ثدحي ال

 سËل - تاعقوتلا ضع� ضفخ A@ سأب ال ھيلع ءان�و ،ا¨ل رصح ال تاب|ردتل اوعضخو تاونسل كلذ نولعفي

 A@ اًمساح اًرود دراوملا مساقت بعليس ،ةقوبسملا ?<غ تاقوألا هذU لثم يفف ،مكسفنأ نع نكلو كبالط نع

�ي ام ميدقت لالخ نم ةن¨ملل تباثلا ا¨معد ر¨ظت نأ )ACTFLِ( دوت ،حورلا هذ�Ôو .A#ام^½ا انحاجنA: 

 .WEBINARS ـــلا ةل^�ملا ةي¾|ردتلا تاشرولل ي�ا^hا لوصولا -

 :ا¨مUأ نم ،2020 وينوي GÁ 30ح ةيضا?�فا ةيميلعP تادحو )8( ةينامث �¢إ ي�اجم لوخد -

o تادرفملا ءانب 

o طباورلا ةعارز: Pةيمألا وحمو ةغللا ملع @A ا نرقلا½iن|رشعلاو يدا. 

o لاعفلا ةغللا ملعتل ةيساسألا تاسرامملا. 

o اتلا ىوتسملا �¢إ ن<ملعتملا لقنل تايجيتا?�سا¢A. 

o ايجولونكتلا @A اردلا لصفلاÑ�7. 

o ا نرقلا تارا¨م جمد½iمويلا ةغللا �7لعتم كارشإل ن|رشعلاو يدا 

 .2020 وينوي GÁ 30ح AAPPL COMMUNICATION BUILDER �¢إ ةدو^½ا A¢اع ي�اجم لوصو -

o ةبتكم �¢إ ي�اجم لوخد ACTFL ع ةلما�لاO? ح تن?�نإلاGÁ 30 ةم¨ملا بتكلا نمو 2020 وينوي 

 :ا�Íلع عالطإلا مكيلع ح?�قا G7لا

 .لما�تملا ءادألا مييقت ذيفنت §

 .ةغللا ءادأ مييقت حيتافم §

 .ملعتلل طيطختلا حيتافم §

 ةغللا ميلعP تايجيتا?�سا حيتافم §

 انناUذأ A@ رودي امل ?<صق ليلد :ةغللا ةعيبط §
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 تماق دقف اUدحو لفتكآ ��ع اًركح نكي مل رمأ وUو .ةدعاسملاو ةمعادلا تاUويديفلاو داوملا نم اU?<غو

 ةيناجم ةروصب ةينو?�كلإلا اUرداصم نم ضع� ?<فوت ?Oع ةق|رع تاعماجو ة?<ثك ىرخأ تاسسؤم ھب

لعتلاو ميلعتلا ةيلمع A@ رارمتسالاو م�òاقوأ رامث`سا ��ع ا�Äم ةدعاسم ءاوس ٍدح ��ع ن<سرادلاو ن<ملعملل
ّ

 م

 ةعماج رصi½ا ال لاثملا لي¾س ��ع تاعما^½ا مكلت نمو ،م¨لزانم A@ ةيضرألا ةركلا نا�س فصن نم ?äكأل

Uةعماجو ،درفرا ÙماO?غو ،ليجم ةعماجو ،جي>?Uثكلا ?<ثكلا ا>?. 

Uو اذWع لفتكآ عقوم لمتش� داوم ھتابنج ن<ب مضي "ةيناثلاو ةي¾نجألا تاغللا Ñ�7ردمل ملعتلل ةباوب" �

Pلا ميلعتلا لوح ةفلتخم ةيميلع�iأ نمو ،ي�اUفاد Uع ءاج امك ةباوبلا هذ� ةباوب :)ACTFLِ( ةحفصلا �

 وU امب لاصتا ��ع كيقبتو ،ةدو^½ا ةيلاع 27ملا ر|وطتلا دراوم �¢إ كتباوب A ACTFL، ÝA@ ةغللا �7لعمل ملعتلا

 ملعتلا تادحو ميمصت مت دقو ،67مزلا كلودج بسح�و كبسانت G7لا ةعرسلا�و ةغللا ملعA P@ ةيلعاف ?äكأ

 بلطلا دنع 27ملا ر|وطتلا �¢إ نوعسâ نيذلا ن<لوغشملا ن<|رادإلاو ن<ملعملل ACTFL ةبتكم A@ ةيضا?�فالا

 ةلصلا تاذ تالاقملاو ةشقانملا ةلدأو تن?�نإلا ��ع ةل^�ملا تاودنلا نم ةد|رف ةلسلس لÙ مدقت ذإ ،ةجاi½او

 نإف ،مسقلل ةلما�لا ةشقانملا وأ يدرفلا ملعتلا نع ثحبت تنكأ ءاوس ھيلعو .?<كفتلا نم د|زمل ةممصملا

لعتلا عمت^h ةينواعتلا ةساردلل ةيلاثم ةيضا?�فالا ملعتلا تادحو
ّ

  :ةضورعملا داوملا هذU نمو .ميلعتلاو م

 .لفتكآ عم ي�ا�iلا ملعتلا -

 .ھصئاصخو ي�ا�iلا ميلعتلا نم جذامن -

 .ةغلل لاعفلا ملعتلل ةيساسألا تاسرامملا -

 .مادتسم لمأتم سردم قلخ :ةيميلعتلا كتاسرامم فشكتسا -

 تلعف امك ةنUارلا ثادحألا راجي ملف ةي¾نجألا تاغللا ميلعA P@ ي�روألا yAجرملا راطإلاب قلعتي اميف اّمأ

 راطإلا ��ع ةرمتسم ةلماع ةيعار ةسسؤم دوجو مدعل ةرم ?<غ A@ تلق امك 67ظ A@ كلذ دوعWو ،فسألل لفتكآ

 نم ي�ا�iلا ميلعتلا نع ھئازجأ ضع� A@ ثدحت دق راطإلا ناÙ نÌو ،لفتكآ عم عوضوملا وU امك yAجرملا

 كيUان ،تن?�نإلا ?Oع لعافتلا ةفاضإ A 2018@ ةروش«ملاو 2017 ماع A@ ةرداصلا ھتاثيدحت A@ ءاج دقف ،لبق

 ناونع� ةلاقم نمض ھترش� دق تنك ھنع س¾تقم اذUو )Online( ي�ا�iلا ميلعتلا وUو ةيل�لاب ديدج ٍدنب نع

 :ةديدج ةءارق 2018 ماع A@ ةرداصلا ي�روألا راطإلا تاثيدحت
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 :ةيلاتلا تائفلل ناديدج ناسايقم كان/ نيال نوألا

 .تنomنإلا lmع ةشقانمو ةثداحم -

 .فدsلا وحن ةsجوملا تنomنإلا lmع نواعتلاو تالماعتلا

 ،ةكباشلا مادختسال طئاسولا ددعتملا طاشvلاب ناقلعتي ناسايقملا ناذ/

 جاتنإلاو قوطنملا لعافتلاو تاباجتسالا لدابت وأ طقف ققحتلا كلذ <= امب

 ةقوطنملا ةغللا( ةشدردلا مادختسا�و ،ةرشابم تالاصتا <= لوطألا

 <= ةنمضتملا ،ةشقانملل ة�وتكملا تام/اسملا وأ لMوطلا نMودتلاو ،)ة�وتكملاو

 .ىرخأ مالعإ لئاسو

 نم ةفئاط هذUو  )Online( ي�ا�iلا ميلعتلا لئاسم نم راغصلا ميلعتب صاÂ½ا راطإلا ھلمتشا ام كيUان

 ن<|وتسملل ةيلعافتلا تاطاش«لاو ةيجاتنإلا تايجيتا?�سالا تحت تءاج G7لا تارشؤملاو تالا^hا مكلت

 :B1 و    A1 ن<يليثمتلا

 A1 ىوتسم

 )Online( ي�ا�iلا لعافتلا

 ةيبا4i تاشقانمو تاراوح

A1 

âتاروش«مو ةياغلل ةطيس� لئاسر ةباتك عيطتس õÂع ةيصO? ة?<صقلا لم^½ا نم ةلسلسك تن?�نإلا 

 .ةمج?�لا ةادأ ��ع دامتعالاب ، 6½إ ، با^5إلا مدع / تابا^5إلا ،تاياو¨لا لوح ةياغلل

âع ةياغلل طيس� قيبطت وأ ءارش ةيلمع لامكإ عيطتسO? 7لا تامولعملا ?<فوتو ،تن?�نإلاÂةيساسألا ةيص 

 .)فتا¨لا مقر وأ ي�و?�كلإلا دي?Oلا ناونع وأ مسالا لثم(

 ددhiاو ìíاولا فد¨لا تاذ تن?�نإلا ?Oع تالماعملا

A2 

 لثم( ةيساسألا ةيص7Âلا تامولعملا ?<فوتو ،تن?�نإلا ?Oع اًدج طيس� قيبطت وأ ءارش ةيلمع لامكإ نكمي

 .)فتا¨لا مقر وأ ي�و?�كلإلا دي?Oلا ناونع وأ مسالا

 B1 ىوتسم

 )Online( ي�ا�iلا لعافتلا

 ةيبا�iلا ةشقانملاو ةثداhiا
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B1 

 نكمتي نأ ةط|رش ،مامتUالا نم فولأم عوضوم لوح تن?�نإلا ?Oع ةشقانم A@ ةمو¨فم ةمUاسم رش� نكمي

 .ةقدلا نم ققحتلاو ةغللا A@ تارغثلا دسل تن?�نإلا ?Oع تاودأ مادختساو اًقبسم صنلا دادعإ نم

  فد¨لا وحن ة¨جوملا تن?�نإلا ?Oع نواعتلاو تالماعملا

B1 

طيس� اًحيضوت بلطتت G7لا تن?�نإلا ?Oع تالماعملا وأ ةينواعتلا تالدابتلا A@ ةكراشملا نكمي
ً

 اًحرش وأ ا

 .ة|وضع ��ع لوص�iل بلطب مدقتلا وأ ثدح وأ ةلوج وأ ةرود A@ لي^�`لا لثم ،ةلصلا تاذ ليصافتلل

 عوضوم ديكأتو ي�ا�iلا سWردتلا عم لماعتلا ةيفيك A@ ةيعجرملا تاداشرإلاو تا�Íجوتلا ضع� ل�شP ام ÝAو

 .سWردتلا ةيلمعل اًروحم ملعتملا لعجو ،ةيميلعتلا ةداملاو ىوتhiا ءانب A@ ملعملا رودو ،ةيفصلا تالعافتلا

 لظ A@ ي�ا�iلا ميلعتلا لوح ا�وروأ سلجم نم ةديدج تاثيدحت يأ عمس� مل اننأب لوقلا نكمي A¢اتلا�و

 ا�òردق A@ ي�|رمالا سل^hا ?<ياعمل بسحب رمأ وUو .م�òويب A@ ن<سرادلا ن<يالم تدعقأ G7لا ةديد^½ا ةحئا^½ا

 .ن<سردملاو ن<سرادلا ع لصاوتلا ةرئاد رارمتسا ��ع

 ميلعA P@ ?<بكلا لوحتلا اذ¨ل ةدناسملا ةديد^½ا تاودألا نم ةادأو ةق|رط ةط|رخ تاءاضإلا هذU ل�شP نأ المآ

 .ةيبا�iلا لوصفلا A@ ةيناثلاو ةي¾نجألا تاغللا
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