
 م5102أغسطس  الرتبية العلمية و"حتدايت الثورة التكنولوجية" املؤمتر العلمي السابع عشر
 

 00  بية العلميةاجلمعية املصرية للرت 

 بناء مناهج العلوم، والرياضيات أزمة
 ()إعداد: أ. د / مدحت أمحد النمر 

 معطيات املمارسة التعليمية

بررر ال خمرررشدل خمنرررتوت ارررو خمرتحارررليت أ رخهتا اررريت  خمرررت ابت  وررريت خهتتررريت  ارررو خم رتررريت  أ رخمت خ ررريت   

ترررررت ول خمعلرررررح أ  أ رخمررررررتعلل   ااررررر أ رخمعررررريتمن رديتارررررق    ررررريت  ا ررررريت   ر  خ ررررر خمعلملرررررق   ااررررر  خمرتعلرررررلل
رخم ايضليت  دال  نار  خمار ا خهت ار  ن ترال ورشخ    ريتك ريرت  املرا ارو خهتأريت لل خبنيرا ا رتنر  بر  خهت نر ل  
 منرررراا خم بررررحل اررررو خمعلمرررريتعأ رخهتأ رررر ووأ رخهتعلمرررر أ رخ مرررريت  خمرت أل وررررقأ  اررررل  مررررت  االورررر  خ  رررر أ 

رترتيتملق   خهتلتخان تال ا ميت م اخيت ره  ر ل خهتأريت لل رابب يت ملأ رب يتول او خمنيالب. رب ال حميترال  خمرتنيحو  خهت
خهتشا ررررق خهتح ررررحمع   خ رتمرررر أ رم ترتررررحخت    خبنيررررتأ رال خال رررر ختل ليت  خهترت رررر  ع خ رررر ابع  اررررتخ  خمرتاررررحوه 

 خهتنيلحب.

ومن أكثر هذه  املاذاهي) )الذن اسعكسذت علذا املمارطذة للطوذع لعةذود كثذ،ة( ثطذورة  و  ذ،ا    

 محاوالت اجلادة لتحسني التعلي)؛ ما يلي:وهتديدا  لل

   ابا خمرت اmemorization   خ لت ملمع تق  ح خهلرت  خ  ريتو ر  ريت خمحالرت خمر ل ا  رب خمرتعملرا
عرررو خمررررتعللأ رخمررررتم و ارررو خهتررريتمع خمت خ رررلق ابايس ايتنررر   مللعرتمررريتأ رخ ررررت ميت   ررر ل خهتع ترررقن عرررو   وررر  

حيرتر   ر خ خهتأمرح  ا يتنرب  ارتلريت    ريلره خم  ريت  خمرتلا   ح خمسرملل  خمحالرت مرتيالر   ر خ خهلرت . ر 
خمرتعللمررررتأ رتعررررم ع ررررب خهتميت  ررررق خمحخريعلررررق ملرتعلررررللأ رخمرررررتعللأ رخمرتالررررلل علرررر  ابر رررر  ننيرررريت    خمشارررريتاأ 

خمت خ رررق  رررح   ارررر تر  رخهت ررريتا. روملرررتر ابا ابتنررر  ا ررريتا مالارتأررريت" م هتاررررتخ  خهتعررر  م احضررر  
اررو ر مررق خم  رر   -عمررتع خمرر خا ع و أررتعلحارريت م   خمرر خا ع ري وملررق خهتررت  علرر  خ ريرر . رر ررحم مخهت

مررررلل خم رترررريت  أ رال نرترررريت   خمت خ رررريت  خمعلملررررق  -حلليت ورررريت علرررر  خمررررترخ . رم  رررر  -خم خثلررررق خماتاررررق

                                                 

( ) خ    ت وق يتاعق  –اللق خم بلق 
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بررر  خمح  رررر   لرررتع خمارررليتاقأ رخمنيمليتعررررق خماررريتم ع عرررو ر خ ع خم بلررررق رخمرتعلرررلل ارررو خمررررتعحع  -تيسررره
أ رخ رررررتملتخ  خمرتأ رررراأ رخممليررررهأ رت ملررررق خهتمرررريت خ أ هت يت نررررق مثايتتررررق خمرررر خا عمأ ابر اأرررر  خم رترررريتب

خهتميت  ررق خهتلتخنلررق خمررت رمخ مرريتس اررو   يتريرريت  خ بررتخان إرريتأ إال ابا  رر ل خمررتعحع  رتأررت  يتارريتسأ رإ ررال 
اررريت     ايتمرررق ارررو خهت يتعرررقأ رخهت عرررق   احخ مرررق ابل ت لرررا.  ررر خ   خمحريررر  خمررر ل رينيررر  تلرررب خمعررريتم 

خمرتررر ا ن بحارررأب ئيررريتس   لسرررليتسأ ابر رالرررتخس ملررررتعللأ رخيرررب  رررح  شرررح يتس  رررحوالس املرتعرررتخس عرررو خ ررررتمتخ 

 .deep conceptual understanding" (DCA)ت حوو مخ م خك خهتأمحات خمعمل  

  ورر تملت ب رريت  ع خمرترر ا  اررو اب رر  خدرتملرريت خ  تاررلل خماررت ع علرر  خال رر  يتا د ختررق مإ خمررق خحلنررح اررو
أ  رتلررررش  منرررر   خهترتعلمرررر  ب رترررره ثاللررررقخم رترررره خمت خ ررررلقمن ارررر  و ترررر  خمنرررر ت اررررو علرررر  ايت رررر  

خمرتأاللت ملمحضحعيت  خمت خ لق. رريت ابم    ل خمتعحعأ خمت ظيت   ريت خم ةرقأ ر   مريت خمنر  أ إ  
خدرترررشخ  اسررريتايت  املررراع ارررو خمنررر  أ رخمرتحضرررلد خمنررر ر ل  م رتررره خهتت  رررلق إ   ررر م  ررر م شرررتوت 

خمت ال تحت  ملمرتعلل ت اق ملأمرل خمعملر أ خالريرتنيتب ايت  ونملب خهتايتال  خماااعأ ابر مخمرتل  ختيت م 
رال خملسررراأ ره ارررب ارررو خمرتأ رررا   عمررر  خهتأررريت للأ راررريت احهلررريتأ رتارررتخا خهتعررر  خحلالارررت ملمع ترررقأ 

ترر ا خهترررتعلل   خمنررعح   رتعررق ترتملرر   رخدرتررشخ رب لرتمرريتأ رخي اخلرتمرريتأ رعملليتورريت خال رتاارريت لقأ رخمملي لررق. 
 خ ررتخس ريررت  نيررق  ش ليتورريت ارر  الليتورريت. إا خعرتملرريت  خهتع تررق خم  وررق انررحخس خهتع تررقأ رالرر  ت مررح   رت  ررب ا خب

ابم  إ  خدرتاررريت  حمرترررح  خهتررر م  إ   ررر م تررر خا ارررو خ ش لررريت أ رخمرتع وأررريت أ رخالدرتاررريت خ  ارررا 

خهتألتعأ رخالبرتسيت  خهتخ   هتع ن رارو   تار  اريت وار  إ  رت رو خهترتعلمر أ رضرييتمرتبن خ ار  خمر ل 
  ت  تلميت خ م أ روسرتن ل او  ل  إ   ل .رت  بلتق  خاتعأ و

 منر ر ع  -رالشك ابا  يت  خمعلح  وعت او خ ريتال  رتخ  خهتأريت لل عيتملرق خمرت  ورت خمرت ورتنيلره تمممريت

أ رخمنرررررررررررر   خمرتأاررررررررررررللت simplificationأ رخمرتلسررررررررررررا explorationا رررررررررررراخس اررررررررررررو خال رت نرررررررررررريت    –
explanation  رخال ررررررتني خمelaboration  خب خمسرررررلل ارررررو إم خك خهتررررررتعللأ ردمخترررررب ن ارررررو اب ررررر  خالريررررر

 خمسيتباق بني واق ب يت لق ارتت  ق.
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راررر  رتمرررك ابم  خهت ررريتمخع مو خمرررق خحلنرررحم إ  ابا اررريت   ارتررره خمعلرررح  ال ت ررريتم ترت ررريتر  خهتيت رررق ارررأيق 
ا مريت ملاررح أ رخ شر يت   (.   ار  ريرت وارر   %04ا ت رق  مرتع وأريت  خمااراع )ال بررت ارو ابا و رحا 

    خمرر  ل خمرتعللملررق خهترتاتاررق إ  عررتع اترريت  تشدرر   منرر  أ رخمرتأاررلال  خهت رراع عررتم اررأييت  ارترره خمعلررح 
خ شر يت  خمرتحضرليلق خمتريلارقأ مل  ون رخمت ترتيت  تأ ا خهترتعلم أ رتتعح ل ملرتاا أ رترتخللميت رتر ع ارو 

حاي  ارت حعررق رخم  ررح أ رخماررح  خ  خبررقأ رخهلررحخاي خ ث خ لررق خحلالالررقأ رتارريتاملميت خ  ررتلق خمررت  يت رره اسرررت

اررررو خهتع تررررقأ رخهتمرررريت خ  خم   لررررقأ رخحللحوررررقأ رخمرتنيمللالررررق رتخ  خماررررلق خمحثلاررررق  مختررررب خملحالررررق بعررررت خهتت  ررررقأ 
خهتع تلق ابا وسرت م  يت خهترتعلل انيلاريتس بارت  اريت تسرع  إ  اعيتونرق خهتررتعلل  رديت  ميت. رال تسرتمت    ل خمحت ع

 ر  لل اميت خ  خمرتأ ا متوبأ رتت وملب عللميت.اأيت لل خمت خ قأ رتح ل  خ م خكأ رتعمل  خمأملأ 

رتسررمد  رر ل خممللتررق خم  لررق برر بت خهتع تررق خ توررت بسرريتبارتميتأ رتحضررلد خماررال  خهتأمحالررق برر  اب شخ مرريتن 
رارررو   ترتررريت  خمأ ارررق م مرررح خهتأررريت للأ رخ ت ررريت  خمعلملرررق خم رررم    رت رررو خهتررررتعلل بارررح ع اسررررتا ع وارررعه 

  يتبرررق ا  ررر  شخارررت حيررره خهتررررتعلل اررريملرتب درررال   textbook رررت نسرررليت يتن ر  ررر خ وعرررت خم رتررريتب خهتت  
تاح  خمت خ رقأ رو اره   خالارتأريت" برب بعرت خنرتمريتع خمت خ رقأ روش رح برب   ا رتملرق ا شمرب. ر   ر خ خمسرليت  

أ تسررمد authenticورريمل خمرتالررلل مر  خمرتيارر  اررو ت ررحا خهتأمررح أ رخارتسرريتب خهتمرريت ع   احخريرر  االالررق 

علمرربن اررو دررال  اررت  رخ رر  اررو خمع يتارر  خالدرتمليت وررق خمررت ت نيررت خ رتررح  خمرتعللمررت ملمرررتعلل ابا وعررم عررو ت
 بات أ رعتخمقأ رثمليت .

ب ال شعيت خ  خمع يتوق   رتمتخ  ت ملق خمرتأ اأ رخممليهأ رت ملق خهتميت خ أ رإ رال   يتريريت  خ برتخا خمرت ال 

 -بلرق رخمرتعلرللن تميرترح  ار م  خمعلرح  لح ا ميت خماأييت  خ ر  او مجل  ارته خمعلح أ رال ر    ر خ ع خم  
و ررررريتم اخلرررررح  يتاررررريتس ارررررو مم رررررق خمعلرررررلأ راأ مختررررربأ راأررررريت لل عمللرررررق خال رتااررررريتع خمعلمرررررت  –جبملررررر  خهت خاررررر  

"scientific inquiry"خمرت  برق  –خال ررت رتيت   -خمرتمللش ب  خحلالاقأ رخمر ابل -خمملليتئ  -ن ا  : خهتالا ق
 –هأ رخم رتل رق عالريرق خمسرمل -خمأر   خمعلمرت –خالتر خ   -ق خمنيتبنيقخ محعق خمرت  ومللقأ رخ محع -خمعلملق

 مللعرررق  -خم   ورررق -خم مرررحرت  -خال تملررريت  -خمارررتتق خالارتمررريت  -خمعيتاررر  خهتررريث  -خهترت ررراخ  –خهتنيلررر أ رخم سررر  

خهتحضحعلق... راا يت. رو   ارتريتب خمعلرح  اعرتمرتخس  ارتلريت  علر  خمنر   خهتملرتسر   رحخع اباريتا  -خمايتنحا خمعلمت
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ملمحضررحعيت أ ابارريت خهتأرريت للأ اب  خمرتنيمللارريت  خمعلملررق اب  هترريت وسررم  م م نرريت أ ابر خمرت رريت بم خمرر ل ورررتل  رتمررك
 خمرتعررر   مررررب م رررر م خال رررررتلأيتع خمنرررر لت مررررملعة ارتنيلملرررريت  خهتعرررريتوا خماحالررررقمن تلررررا  ا ررررا اررررو  رررر ل خ ننررررنيق

لمرت. رارو   تعر   خهتع ترق ا أاالسأ راأرتا خس ملرت يت  أ ابر خمرت يتا  ا  خمس م خهتارتنه خهترتار   هتحضرحا خمع
أ رخال تملررريت  ةلررريتع    رررليت  ارررو خمررررمر ت ابا...مأ اخلرررح ارررو خهتنرررمحاأ روأرتاررر  مررر ر  خممليرررهأ رخال رتااررريتع

 خهترتعللأ رخم حا خهترت ا خم ل وعلي تلب.

 الطريق إىل التطوير احلقيقي

ا   اا  ثرح ع مو و حا او خهتم و  ل امليتم ع مرتنيحو  خمرتعللل   اا  ابا ت نيل  مرا ابا تياو اب 
 خمملنيررررررررررشعلرررررررررر  رخريرررررررررر  اررررررررررا ارررررررررر  ي رالبررررررررررت اررررررررررو يرررررررررريتر لن مررررررررررلل  تملرررررررررريتا خمرررررررررر م  خمرتنيررررررررررحو ل خمرتاللررررررررررتل 

خهترر مل رخهترر ممن رإلرريت  م ررح ع عللرربأ رتملرر،  موررق  توررتعأ رارر م  عمرر  املرت رر أ رشررأيتتلق االالررق    اررت  
 بعت خمرتمملت خ رتمعت هليت.خهتن ال أ رت يترهليتأ رخ يترت خما خ خ  خهتت ر ق بع يتوق بن يتعقأ رمرا ت مم 

ن البرت ارو ابا تسررتحل خمنر ر  Viabilityرا  ترتحخت  هل خ خهتتد  ارا خمرتاللرتل خمايتبللرق مليلريتع  

 خحللحوق خآلتلق:

 شروط العمل التطويري:

ابا ت ت ش  موق خمايت م  عل  خمرتنيحو  خهت نحم عل  خمع يتوق وعتخم خهترتعلل خمايتم  عل  خمرتأ ا خمعلمت  .1

رخهتررررررتم و ارررررو خم مورررررق خم حنلرررررق  رتمررررر  رعررررريتم خهتع ترررررقأ رخهترتمسرررررك بارررررلل خحل ورررررقأ رخمعتخمرررررقأ  خم يتريرررررتأ
 رخمتاا خ لقأ رااح  خ نسيتا.

يت رررريتس اررررو خهتخرتلأررررق( اب  ت ورررر  خمعمرررر  خهترتميت رررركأ رخهترتأرررريت ل )  يتالترررربأ راسرررررتحايتب تنرررر ل ابا ورررررتل  .2
خم ررحخم  خهترتخااررق   خمنرراا خم بررحلأ راررو وعرريتر ل اررو خ رريتال  خهت تملنيررقن علرر  اب رريتو ابا و ررحا 

 خمعم  تنيحعليتس   دتاق خمح و.

-metaإننررريتع رييتعرررتع بلررريتئ  ة لرررقأ را خ عرررق خمت خ ررريت  خمعلملرررق رخم بحورررقأ رإ ررر خع هللررر  بعرررتل  .3

analysis  خمررت  يت رره خمع يتارر أ رخ رريتر  خ  يت ررلقأ نررحعتأ رامررت ملت خ رريت  خمع بلررقأ رخ   مللررق
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رخهتن ال  خحليتملق خمت وعيتنلميت تعللل خمعلح أ رتعلمميت   ا الرق خمرتعلرلل ريملر  خ ريتاعت. ررظلأرق  ر ل 
 خمايتعتع تحتا ا ت ش علمتأ راحضحعت ملخنيت رخما خ خ  خمرت أل وق مرتنيحو  خمرتعللل   خمح و.

ةلرره ت ررحا  رر ل اببرر   خهتنرر ال  بنررأيتتلق ايتالررقن  إننرريتع د ونيررق محخريرر  خمرتعلررلل   اارر أ تحضررد .0
خب ونيرررق   يتبرررق خمرررتمل  خهت شرررت  رررح  خمحريررر  م رررحا خ مررريت أ راارررتخ لأ ر ا ررربأ اررر  خ ررررتم خ  خهت خ عرررقأ 
راا رريت اررو ا خارر  خمرت رررحو  خهتنيلررحب. راررو خمملرررتومت ابا ترر تملت  رر ل خب ونيرررق  محخريرر  خمررح ، جبملررر  

  حخنملبأ رإا يتئتبأ رترت يتا  اعب.

  املرريتم ع خارترترريتب ر رر،  رريتم )امنرر را ريررحات(ن اررو اب رر   حورر  خمرتعلررللأ رخال تارريتع برربأ ورررتل إ ررال .5
 خم رو  هليت  رتمعليتس عل  ننييت  رخ  أ راسرتم .

 التطوير املستهدف

خهلررت  خ ررح ل خمحخضرردأ رخهتعلررو  م سررملق  مرر  ا رريت   خمعلررح   ملرر  خهت خارر ن  ررح خمعلررح  امأمررح أ  
 علملقن خ ا  خم ل وع،: رعمللق مال رتاايتعأ رثايتتق

أ رخمعمرررر أ رخمرترترررريتب أ إعرررريتمع اررررحر مجلرررر  اارررر  خ  خمعلررررح  متعررررق رخاررررتعن ةلرررره ورتررررحخت  هلرررريت خهتررررت  
رخالتسررريت أ رخمرتميت ررررك خم رررريت     لسرررلق رخاررررتعأ خ  شرررريتمخس   محعرررق ا رتارررريتع اررررو ا ررريت   خمعلررررح   مررررتر  

 ول خمعلرررح    ااررر أ رديت  مررريتأ ابر خمرتملررر، خهترتاتارررقأ رنرتررريت   خمت خ ررريت  خمعلملرررق خهترتارررلق   ررريت   ر  خ ررر  ترررت
أ adaptationملمررررحخم خمرتعللملررررق خمررررت ابنرت مرررريت اباررررت خهتنرررر رعيت  خهتملررررشعأ ابر ت للأمرررريت  adoptionخهتمليتشرررر  

رت مجق   ل خهتحخم ا  إ  خع خمرتيح خ  خمن ر وقن اب حع ب  ا او مر  خمعيتم خمرت  ريت ع   مليريت أ رخ تريتمع 

تالس اررو خمملررتع مخ مرريتس اررو خماررأ أ رحميترمررق مخدرر خا خمع لررقم   ارر  ارر ع  رريتر  تلمرريت و رت ررب خمعرريتم خهترتاررت  بررممرريت 
 تنيحو  خمرتعللل   بالمئ.

م ررر  اررر   curriculum packageرخهتأرر   ابا وسرررأ   ررر خ خمعمررر  عرررو إنرتررريت    ارررق اررر م   

أ م خ ررررت: ارترررريتب ملنييتمرررره ريرررريت ل علرررر  اررررتد  اأمررررحات خ رتاارررريت ت ترتررررحخت  تلررررب خهتاحارررريت  خهت يت ررررملق شرررر الس 
م ر  ارو:  CDراحضحعيتسأ رت  لميتسأ ممل  ا  عت شيتا  ملمعللأ ا خو خم نيت  خمعلمت ملنييتمره   خمنييتمملرقأ 
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أ ترر تملت Internetخمنييتمررهأ رخهتعلررلأ ترتنررمو ريرر خعخ  إث خ لررقأ رتحضررلييت أ رابتالارريتسأ راحخريرر  اممررق علرر  خمررر 
رمملرررر  ملرتررررت وه علرررر  ن رررريت    حضررررحعيت  خهتارررر  أ رارررريت احهلرررريتأ راب ررررتلق اأرتحاررررقأ رابننررررنيق ة لررررق   خمعلررررح أ

أ رخم ايتترررق خمعلملرررقأ خالدرتملررريت خ  خ تورررت )خدرتملررريت خ  خال ررررت يتبق خهتالرررتعأ رخدرتملررريت خ  امررريت خ  خممليررره خمعلمرررت
رارا ارتسر عقن ار  تسررتا  علر  خهتسررتح  راا يت(. رورتل ي وه خهت يت   التخنليتسن رتايتس بنيق علملق ات ر قأ 

 خماحات.

 Biological Sciences Curriculum Studiesرت مرريت انرر را ا رريت : خهتررحخم خمرتعللملررق خمررت ابن

(BSCS). 

مرمرق   خمعريتم  30خمر  ل خمرتعللملرق   ابا ر  ارو  adopted by مل  ا خا  خمرتعلللأ رخمرت تمل رتمريت  
ر رح ارو بر  عنر خ  خهتنر رعيت  خمنرخمق  -م ق.. خن   خهتلي ( ا ر  برشر  ر خ خهتنر را 22)ترتيت   ح 

خمت ابنرت رتميت اي سيت أ را خارش علملرق ارتعرتمع   خم ر بن ار م تعر    رال   –ايضليت  مرتنيحو  خمعلح أ رخم  
  1551عيت   (Sputnik)خمسحتلل  ابر   أل ق تنيتع 

 رخ ا لق ارتعتمع    يتال  خم لمليتعأ رخمألشايعأ رعلح  خ   أ رخمأنيتعأ تنالس عو خم ايضليت . 

 وماذا عن الدراسات االجتماعية، واللغة العربية؟

رعلرر  ع ررل خمعلررح أ رخم ايضررليت  رتخ  خمنيمللعررق خمررت هلرريت اررأق خهتحضررحعلقأ رعررت  خال تملرريت  خهتمليتشرر   
 هت رررريتاأ رخمشارررريتاأ رشخاررررلق  -بنيمللعرتمرررريت -  رتمرررر  بعل رررربن تيتمت خ رررريت  خال رتميتعلررررقأ رخمل ررررق خماحالررررق تعرررر،

لر  ابا ا ريت   خمرترريت و أ خ ر ريتا أ رخ رتمعريت أ ر مللعرق خم ايتترقأ رخمل ررق خماحالرق. رار  رتمرك ال اخرتلرر  خث ريتا ع
ترتعرررر   مرررر أل ارررريت تعيتنلررررب  رررريتال  خمعلررررح أ  - ررررت خ درررر   -رخ   ختلرررريتأ رخمل ررررق خمع بلررررقأ راا رررريتأ ال تررررشخ 

رخم ايضررليت ن اررو الرره خمع يتوررق  مرترر ا أ رت رر ول خمرتررت ول  مرتلارر أ رخمرررتعللن اررو اب رر  خالارتيرريتا  رالرريتب 

 خمعلمتأ رخمرتعلل خهتأمحات خال رتاايت ت.خمرتأ ا 

او خهتم رو ختملريتا نأرل خهترتد  خهتنريت  إملرب   خمعلرح أ رخم ايضرليت ن ارو الره  -  يت ابونيتس  -رم و 
  إعررتخم ا رريت    best practiceتنر ل  ترر   خمعمرر  خهترتخااررقأ رم خ ررق خبررمخ أ رخهتميت  رريت  خمعيتهتلررق 
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خمررتعلل خم  ورق  خمت خ يت  خال رتميتعلقأ راحاميتن ايتمرتريت و أ رخ   ختلريتن ةلره نعرت ملمررتعلل خهتار ل ارو درمخ 
 ايت ا  ب او تمل خي و  بالملأ رخمعيتم الب بني واق احضحعلق تع،  هتأمح أ رخمرتأ اأ رخالييتل.

 History"عو خي ور  خمعريتم  Houghton Mifflinا يت : خهتحخم خمرتعللملق خمت ابنرت رتميت اي سق  

of the World" .ملمت  ق خ عتخموقأ رخم يتنحوق 

م  خي و  خمعيتم ا   بشرر خحلنيت خ  خم م أ را  خمرتيت و  خهتعيتار  عرم خمرت ريتر  رخم ل ورترتمل  تلب خهت  
خ  رررر خ أ رخم ارررريت أ رخمسليت ررررت ميريرررريتملل خ  يت ررررلق   خمعرررريتم. رخمعالريرررريت  بل مرررريتأ رارررريت ا ررررو ابا ونرررررت  اررررو 

خهترشمخا بعتورت  خهتأيت للأ رخمرتأساخ أ رخمرت مليخ أ راا يت او ع يتا  م خ رق خمرتريت و  خمرت وم  ريت ارتريتب خمنييتمره

أ رخماررح أ رخمرتسرريتمال  خهتأرتحاررقأ رخهتعلحارريت  خ ث خ لررقأ رخبرر خ ت خمشا لررقأ رارريت بارريتاملب اررو مملرر   خ تخبرراررو 
ا  عت شيتا  ملمعللأ راا يت او ااريتم  خمررتعلل خهترت حعرق. رخمأ ر ع   ريت  رت هرتوه ت ريتر  خ رترح  خمرتريت اختن 

 يت خ    خمعيتم. حخع ابايتا خي و  خمح وأ ابارتيت و  خمنعحبأ رخحلن

  اار   "Time for Englishراو نأل خهت نيل   مل   يت  خمل ق خ مللشوق ملم الرق خالبرتتخ لرق  
مل رررق خ مللشورررق اررر  بعرررة خمرت لررراخ  خمملسرررلنيقن ملررررتال ل اررر   Oxford ررريت    ررريتال  خمت خ رررقأ رتملررر، اررر م  

 خ  يت  خم ايت  خهتا ل.

يتمع خهتمليتشررر ع ارررو خهتميت  ررريت  خمعيتهتلرررق خهتملرررشع   هرررتوه رمرررلل   ررريتك اررريت ا ررر  ارررو تنيمللررر  لرررحرت  خ تررر 
 ا يت   خمل ق خمع بلقأ رخ   ختليتأ رخهتحخم خمألسألقأ خمت يمت  عل  ريتميأ رخنعشم  عو اتوه هتتع  حولق.

جيرره ابا ت ررحا خ رمحوررق  ررت ت ررحوو  رتمرر  اررو خمعلمرريتعأ رخمنررمليتب خمارريتم  علرر  خمرتأ ررا خمعلمررتأ  

ممل يتع خهتحخ و خحل  خهتسرت ا خم ل وأ   تأ اخس علمليتس ئريتخس   خمنراا خبريتاأ رخمعريت   رخمسعت رإعميت  خم  وأ
ا يتنربأ ابر ا يتنرتربن رارو   وارا ر رحملأ ر رلحاب  ارلتخس ملرح ون رمرلل عملتريتس با   خم  ر  عرو ام رتربأ ابر 

 عللب.

  خهترررر م أ اررررو دررررال  حمرتررررح  -راررررو   رررريت ت مررررو خ تلررررق خمااررررح  مرتحعلررررق خهترتعلمرررر  خمارررر يت  مخ مرررريتس  

 معلررلأ رخهتع تررق مررلل   -رخ ننررنيق خهتحخ وررقأ رخبررمخ  خ ث خ لررقأ ر  خ رر  خمرتررت ولأ رخمرت للأرريت  خهت شملررقأ راا رريت
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ام  م اعلحايت  نع تميت او اب   مخالارتييتئ من رم و بارأرتب حميترمرق مأمرل خم رحا خ رلت   نسريتان برتعخس 
 هت رحا خحلنريت لأ ربعرت خهت ريتاأ رخمشاريتاأ رخم ايتترقأ  او مخد   سمبأ ردالايل ار  اببعرت خ ر خ أ رخنرتمريتعس 

 رخمل ق.

رخدرتملررريت  خ ت ررريت أ ربرررترا مخ مررريتس خمنررركأ رخمرتأ ررراأ رخهتالا رررقأ رخال ررررت رتيت أ   خ رررت يتر ررر ل خ يترمرررق  

رتمك ال ن حا اببتخ عل  ثاق او ايق تمم يت ا اخس او ظحخ     خ خم حا خمملتو  او احم ريت. رابا خهتع ترق خمرت 
اريرتميت  م  رحا ملحخرير أ رخمرت  برق  رتئ  مارحعأ ر  ي ريت اشورتخس ارو خمارت ع علر  ابا نعر   اشوررتخسأ  نرتيار  ارو

رنأمل ايت ايتا آ مئ وعرتاترنب او ريملل  خب ختق. إا خمعلل ثح ع مخ مقأ راسرتم ع عل  خ م أ رخمأا أ رخهتر  . 
 ايت ن حاأ ابر ال ن حا. خآلا ريمل  اتي.إا استحملق خمرت حو أ رخمرت حو  خ توت  ت خم أيت  او اب   خمملايتعن تإ
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