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تالئاعلا ىلإ  ةلاسر   - 

ةيقالخألاو   ةيرشبلا  يحاونلا : عيمج  نم  اًقح ،  ةظحللا  هذه  ةهجاوم  بعصلا  نم  ءازعألا ،  ءابآلا  اهيأ 
يف اننأ  نم  دكأتم  انأو  ةعقوتملا ،   ريغ  ةرتفلا ،  هذه  ةيمهأ  ًايصخش  هجاوي  انم  دحاو  لك  .ةينهملاو  ةيعامتجالاو 

 ، فقاوملا مدخت  يتلا  ةقاطلا  عم  لماعتلا  ًاعيمج  لواحن  ةيلئاعلاو ،  ةيصخشلا  ةيمويلا ،  ةايحلا  نم  انداعبأ 
موي دعب  اًموي  اهرييغتل ،   . 

كلذ   ردقأ  ًايصخش  انأ  .يميلعتلا  مهرود  نع  اوبيغي  مل  انيسردم  نأ  ىرن  نأ  ديجلا  نم  ةينهملا ،  ةيحانلا  نم 
اهب مايقلا  لواحن  يتلا  تامازتلالا   قيقحت  نم  نونكمتتس  كلافطأ ،  عم  ًاضيأ ،  تنأ  كنأ  نم  قثاو  انأو  ًاريثك 

فلتخي نآلا   اهراسم  ناك  نإو  هقيرط ،  يف  رارمتسالاب  يسردملا  ماظنلل  حامسلل  ةيميلعتلا ،  ةسسؤملا  لخاد 
هيلع اندتعا  امع  . 

ةظحل   ةكراشم  نم  نكمتن  ىتح  ةئف ،  لكل  يلاوتلا  ىلع  تدقع  يتلا  ويديفلا ،  تارمتؤم  انأدب  مايألا ،  هذه  يف 
ةيداعلا ةادألل  ةليدب  ةادأ  لالخ  نم  ةنراقمو ،  لدابت  . 

هاندأ   ةصخلم  هفيرعت  مت  ام  زاجيإب ،  .تالئاعلل  ةحاتم  ةكرتشم ،  تاصنم  تاودأ /  دامتعا  ةصرف  يف  انركف  دقل  : 
  INTERClASSE PRIME  : ىلوالا لوصفلا  : COMMON PADLET ، COMMON HANGOUT
INTERCLASSE SECONDA ةيناثلا لوصفلا  : COMMON PADLET INTERCLASSE ةثلاثلا لوصفلا  :
COMMON PADLET INTERCLASSE ةعبارلا لوصفلا  : PADLET ، GOOGLE DRIVE ، ىلع اًموسقم 

ةسماخلا لوصفلا  مسقلا ➢  : COMMON PADLET مسقلا يف  رمتستس   A 
لك   ميظنت  متيس   Padlet حضاو لكشب  داوملا  ميظنت  لجأ  نم  تاصصختلا ،  بسح  ةمسقم  ماسقأ ،  يف  . 
رارمتساب   اهيلإ  ريشن  يتلاو  ةلصلا ،  تاذ  طاقنلا  ضعب  ىلإ  ريشأ  نأ  دوأ  ةيجهنملا ،  فالخب  : 
دكأتم •   انأ  كلذ ،  عمو  .مييقتلا  عوضوم  نأشب  ةيريسفت  تاظحالم  وأ  ةددحم  ةيميظنت  عجارم  نآلا  ىتح  درت  مل 
نم كلذ ،  نم  ًالدب  .يلاحلا  تقولا  يف  ةيولوأ  سيل  مييقتلا  نأو  نيملعملا ،  راكفأو  كراكفأل  حاترم  يننأ  نم 
متي يتلا  تاراسملا  عم  نيمغانتم  اونوكي  ىتح  لافطألل ،  ةمدقملا  ةيميلعتلا  تاحرتقملل  ةميق  ءاطعإ  مهملا 

ماسقألا نم  ترهظ  اذإ  .ةيفاضإ  تاراهم  اذامل ال ،  ريوطتو ،  مهملعت ،  زيزعت  نم  مهنيكمتو  لصفلا  يف  اهعابتا 
ةدحوم ةقيرطب  كلذ  متيسف  ةفلتخملا ،  تاصصختلاب  قلعتت  ةديدج  تاعوضوم  ذيفنت  ىلإ  ةجاحلا  ةيلبقتسملا 
جهنلا ىلع  رثؤي  اذه ال  نأ  نم  دكأتلاو  درفلل ،  ةددحملا  تابوعصلا  ةاعارم  عم  ةيلخادلا ، ) ةقبطلا  رايتخا  ةجيتن  )
فلتخم يف  مهرابتخا  متيس  .ةسردملل .  لماشلا   Padlets لجأ نم  ملعتلا ،  نم  ةفلتخم  تايوتسمل  ةحرتقملا 

لفط لك  تاراهم  زيزعتو  زيزعت  . 

نيملعملا •   نم  تبلط  ةضورعملا ،  تازفحملل  لاكشألا  نم  لكش  يأب  نوبيجتسي  نيذلا ال  لافطألا  ةلاح  يف 
 ، ذيملت يأ  عم  لاصتالا  دقف  مدع  ةلواحم  مهملا  نم  .ةطبار  ءاشنإو  تالئاعلاب  لاصتالا  ةلواحمل  يل ،  اهغالبإ 
ىلإ رظنلاب  ةديدج ،  لاكشأ  يف  كلذ  ناك  نإو  بيردتلا ،  ضرعو  دجاوتلا  ثيح  نم  ةيرارمتسالل  ةراشإ  ءاطعإل 

نيملعملا غلبأ  ةغللا ،  ببسب  بناجألا ،  لافطألا  عم  لصاوتلا  يف  تابوعص  تدجو  اذإ  .هذه  قيلعتلا  ةرتف  لوط 
ءاطسولا لخدت  ليعفت  ةلواحم  اننكمي  .اهب  . 

عم •   رمتسمو  يصخش  لكشب  نوملعملا  لعافتي  ةصاخلا ،  ةيميلعتلا  تاجايتحالا  يوذ  لافطألل  ةبسنلاب 
ةيدرفلا و ميلعتلا  جمارب  اهتددح  يتلا  فادهألا  عم  ىشامتت  داوم  نورفويو  تالئاعلا ،   PDPs. 

اهنومدقي   يتلا  ةميقلا  ةمهاسملاو  ةمهاسملل  نيلثمملا ،  رود  نوبعلي  نيذلا  ءابآلا  ىلإ  صاخلا  ركشلاب  هجوتن 
ةيلاعف قرطلا  رثكأب  تامولعملا  لوادت  متي  ثيحب  موي  لك  . 



موسرملا   ماكحأ  ببسبو  ةلاحلا  تءاس  دقف  ليربأ ،  ىتحو 3  سرام  نينثالا 16  موي  نم  ًءادتبا  هنأ  عيمجلا  ركذأ 
نيذلا كئلوأل  نكمي  .سانلل  ةحوتفم  ةنامألا  نوكت  نل  ةيرازولا ،  تاهيجوتلا  ثدحأو  ءارزولا  سيئرل  ريخألا 
ةلجاع بابسأل  طقف  ىلإ 12.00 ) نم 9.00   ) فتاهلا ربع  دعوم  ديدحت  ةسردملا  ىلإ  باهذلا  ىلإ  نوجاتحي   . 

نسحأ   يف  رابتخالا  اذه  ةهجاوم  ىلع  نيرداق  اونوكت  نأ  مكل  ىنمتأو  نيمثلا  مكنواعت  ىلع  ًاعيمج  مكركشأ 
انم يأ  ىلع  ًالهس  سيل  لاوحألا ،  . 

كنواعت   يف  اًمامت  قثأ  ةيداعلا ،  تايكيمانيدلا  طيشنت  ةداعإل  ًابيرق  ةدوعلا  لمأ  ىلع  . 
تاينمتلا   بيطأ   
ةسردملا   ريدم   
وزاياك   اكينوم 
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