
Abjadia	:	International	Journal	of	Education,	07	(01):	135-143	(2022)	
DOI: 10.18860/abj.v7i1.16903 

	

 
 

© 2022 Abjadia : International Journal of Education   
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

TEACHING ARABIC BY USING GOOGLE MEET AT MA'HAD 
'ALY AR RAAYAH SUKABUMI, INDONESIA 

 ايسينودنإ يموباكوس ي=اعلا ةيارلا دهعم ي9 تيم لوجوج مادختساب ةيبرعلا ةغللا ميلعت
 

Mulyadi1, Arif Taufikurrohman2, R. Taufiqurrochman3, Firman Nurul Fauzi4 
1,2 STIBA Ar Raayah Sukabumi, Indonesia 

3,4 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia 
 

________ 
Article History:  
Received  : 2022-05-13 
Revised    : 2022-05-30 
Accepted  : 2022-06-29 
Published : 2022-06-30 
 
_______ 
Keywords:  
Teaching, Google Meet, Arabic 
_______________________ 
*Correspondence Address: 
taufiq@uin-malang.ac.id 

 
Abstract: One of the things that cannot be hidden from society today is the 
development and progress of educational facilities, namely progress in the 
field of educational technology, where many modern technologies have 
emerged, and their role in the educational process has become a necessity, 
especially during the spread of the Corona pandemic that swept the world. 
who have to use these modern means to complete their work, including the 
educational process. This study aims to describe teaching Arabic through 
google meet at Ar Raayah College in Sukabumi, Indonesia and to describe the 
benefits of teaching Arabic at Ar Raayah College. This researcher uses a 
qualitative descriptive method. The results of this study are as follows: Google 
meet is useful in teaching Arabic during the spread of the Corona pandemic, 
and the Arabic language teaching method using Google meet requires the 
participation of three elements, namely: the Google program supervisor, 
subject teachers, and students. 
 

 

 وهو ةيميلعتلا لئاسولا ي8 مدقتلاو روطتلا نامزلا اذه ي8 سانلا ى3ع ىفخت ال ,+لا رومألا نم نإ

 ي8 اهرود راص دقلو ،ةيجولونكتلا تاثدحتسملا نم XYثك رهظ ثيح ،ميلعتلا ايجولونكت لاجم ي8 مدقتلا

 ،ھنم دبال ارمأ ةيميلعتلا ةيلمعلا ىوتسم عفر ي8 اghم ةدافتسالا تحبصأ دقو ،ةرورض ةيميلعتلا ةيلمعلا

 نورطضي يzاتلابو ،مghكامأ ي8 ثوكملا سانلا vYجيو ،ملاعلا معي يذلا انوروك ةحئاج راشتنا نامز ي8 اميسال

 ةيلاصتالا لئاسولا نمو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا اghمو ،مهلامعأ زاجنإل ةثيدحلا لئاسولا هذه مادختسا ىzإ

 .تيم لوجوج :ي� ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ي8 تمدختسا ,+لا ةثيدحلا

 ھيلإ ةراشإلا اًضيأ نكمي و ،ويديفلا تارمتؤم تاقيبطت ىدحإ )Google Meet( تيم لوجوج دعيو

 ويديف تالاصتا ةمدخ نع ةرابع وهو لجوج جاتنإ نم جتنم وه تيم لوجوج .تن�Yنإلا vYع عامتجا ھنأ ى3ع

 نكمي ةمدخ ي� تيم لوجوج ماع لكش ى3ع ةXYثك دئاوف ھلو ،)Nilakandi, 2021( تيم لجوج ا�hروط

   ةمدقم
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 اذل .لاوجلا وأ لومحملا وأ بوساحلا ناك ءاوس ،ةزهجألا نم ديدعلا لالخ نم ةلوهسب اهمادختسا ناسنإلل

  )Kiran, 2021(.تن�Yنإب لصتم ھنأ مادام نامزو ناكم يأ ي8 ھمادختسا نكميو امامت نرم تيم لجوج نإف

 لوصفلاو تاودنلاو تارمتؤملا ثادحأل امادختسا �Yكأو ةرهش �Yكأو تيم لوجوجل ھباشم قيبطت

 اذه موز قيبطت مدختسي .)Zoom( موز وه كلذ ىzإ امو تن�Yنإلا vYع تاعامتجالاو تن�Yنإلا vYع ةيساردلا

 مادختسا نكمي ال .يناجم اهضعبو ، رجألا عوفدم اهضعب .تاسسؤملاو تالاكولا لبق نم عساو قاطن ى3ع

 ھمادختسا نكمي ، عوفدملا باسحلا سكع ى3ع .ةقيقد 40 ةدمل الإ يناجملا رادصإلل XYغصتلا / XYبكتلا باسح

 ادودحم سيلو ، يناجم قيبطتلا اذه نأل تيم لوجوج نوثحابلا راتخا .ةدملا دودحم  +ح الو ، لوطأ ة�Yفل

 ليم لوجوج باسح مh£دل نيذلا لوجوج يمدختسم نأل ةيبعش لقي ال اضيأو ، بسانملا تقولا ي8

)Google Mail( كألا مه�Y 8موز نم انأش لقأ سيل تيم لوجوج نإف اذل ، ملاعلا ي. 

 vYع يzاعلا ةيارلا دهعم ي8 ةيبرعلا ةغللا ميلعت نم ةروص عضي نأ ثحابلا لواحي ثحبلا اذه ي8و

 بناج ذخؤي  +ح ا�hالكشمو ةليسولا هذه تا¦Xمم نايب عم جمانvYلا اذه نم ةدافتسالا ةيفيكو تيم لوجوج

 .يzاعلا ةيارلا دهعم ي8 تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا ميلعت :ناونعب وهو ،تالكشملا بناج ك�Yيو تا¦Xملا

 ،يفصولا يفيكلا ثحبلا جهنملا وه ,ملعلا ثحبلا اذه ةباتك زاجنإ ي8 ثحابلا ھكلس يذلا جهنملا نإ

 ،ةيعامتجالا ةطشنألاو ،ثادحألاو ،عئاقولا فصوو ةساردلاو ليلحتلا ةقيرط ى3ع موقي ىذلا ثحبلا وهو

 . تاعومجملا وأ ةيصخشلا راكفألاو ،رطنلا تاهجوو ،تاداقتعالاو ،تايكولسلاو

 ،ثادحألاو عئاقولا ةظحالمب ثحابلا موقي ثيح ،ةيئارقتسالا ةقيرطلا ى3ع يفيكلا جهنملا دمتعي

 وأ ،ةبقارملا قيرط نع ناك ءاوس ثحبلا عوضومب ةقلعتم تانايبو تامولعم نم نوكي ام �Yكأ وأ لك عمجو

 .اهجاتنتسا مث ،اهضرعو ،تانايبلا فينصتب موقي مث ،تافلملاو قئاثولا وأ ،ةلباقملا

 ليجستل ةلومحملا فتاوهلا لثم ةينو�Yكلإلا ةزهجألا نوثحابلا مدختسا ، تانايبلا نع ثحبلا ي8

 ويديفلا عطاقم قيثوتو توصلا ليجست قيرط نع تيم لوجوج مادختساب اهذيفنت متي ,+لا ةطشنألا عيمج

 ةساردلا هذه ي8 ةيسيئرلا ةادألا مه نXثحابلا نإف ،ي³ونلا ثحبلا ¦Xمتي امكو .كلذ ىzإ امو صنلا درسو

)Sugiyono, 2005( طئاسو مادختساب ةيبرعلا ةغللا ملعت قيبطت ي8 اضيأ نيرضاح نوثحابلا نوكي ثيحب 

 ثيحب يموباكوس  يzاعلا ةيارلا دهعمب نم ءزج اضيأ مه نXثحابلا نإف ، كلذ ى3ع ةوالع .تيم لوجوج

 ، لاجملا اذه ي8 جئاتنلاو تانايبلا ليلحت ي8 ،كلذ عمو .اقمعت �Yكأو لهسأ تانايبلا نع ثحبلا ةيلمع نوكت

  جهنم
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 نXثحابلا مµhالمز عم )Forum Group Discussion( ىدتنملا ةعومجم ةشقانم تاينقت نوثحابلا مدختسا

 �Yكأ تامولعم نع ثحبلا نXثحابلل نكمي ،ةقيرطلا هذh¶و .بالطلاو نXملعملا نم تيم لوجوج يمدختسمو

 تانايبلا ليلحتو اh·لودجو تانايبلا رايتخا نXثحابلا ى3ع لهسي امم  )Gunawan, 2013(،اليصفتو الامتكا

 .ةيبرعلا ةغللا ملعتل لماكلاب تيم لوجوج مادختسا ةيفيك ةفرعمل

 ةيبرعلا ةغللا ميلعتو ميلعتلا موهفم

لع نم ردصم وه ةغل ميلعتلا
ّ

لعي م
ّ

لعو" اميلعت م
ّ

لعتي ھلعج يأ ء,¹ºلا انالف م
ّ

 ميلعتلا حلطصمو ."ھم

 دوصقملا  .ميقلاو تاهاجتالاو تاراهملاو ةفرعملا اh·طساوب ملعتملا بستكي ,+لا ةvYخلا ءانب ةداعإ ةيلمع وه

 لكب ملعتلاب ةطيحملا ةئيبلا رصانع مظنت اh·طساوب متي  +لا بيلاسألا ةعومجم  وه ىرخآ ةرابعب ميلعتلاب

 ,ةميعط( تاvYخلا ءانب ى3ع ھتناعإو ،ةنيعم ةيوبرت تاvYخ ھباستكإ لجأل ناعم نم ةئيبلا ةملك ھل عستت ام

2010( .   

 يذ عمتجم دارفأ فراعتي ,+لاو نXعم ماظن اهمكحي ,+لا ةيتوصلا زومرلا نم ةعومجم ,¿ف ةغللا امأ

 ةيبرعلا ةغللاو .)Madkur, 1991( ضعبو مهضعب نXب لاصتالا قيقحت لجأ نم اh·لالد ى3ع ةنيعم ةفاقث

 نع برعلا اvY ¶hعي ,+لا ةملكلا اÅhأ ةيبرعلا سوردلا عماج باتك يÄ, 8ييالغ ىفطصم خيشلادنع امك

 تاقثلا هاور امو ةفيرشلا ثيداحألاو ميركلا نآرقلا انل اهظفحو لقنلا قيرط نم انيلإ تلصو دقو .مهضارغأ

 .)1993 ,ىفطصم(  مهموظنمو برعلا روثنم نم

 ةردق ءانب ي8 ريوطتلاو داشرإلاو عفدلا ىzإ فد�h ةيوبرت ةيلمع ي� ةيبرعلا ةغللا مييلعت نم دارملاو

 ةردق نمو .ىÆصفلا ةيبرعلا ةغللا وهو يباجيإ فقومب ةيرظنلا ةئشنتو ايبلس مأ تناك ايباجيا ةيبرعلا ةغللا

 ،نيرخآلا عم ملكتلا ى3ع ةردقلا يوفشلا نمو .ةباتك مأ ايوفش ملكتلا ى3ع ةردقلا ي� يباجيا ةيبرعلا ةغللا

 ى3ع ةردقلاو نيرخآلا مالك مهف ى3ع ةردقلا ي� ةيبلسلا ةغللا ةردقو ،ءاشنإلا ى3ع ةردقلا ي� ةباتكلا امأو

 .ثا�Yلا بتكلاو يوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا مهف ةيبرعلا ةغللا ةفرعم دئاوف نمو .ةءارقلا مهف

 ةءارقلا بناجب مت�h( ةمج�Yلاو دعاوقلا ةقيرط :اghم ،ةXYثك ,¿ف ةيبرعلا ةغللا ميلعت قرط امأ 

 بناجب مت�h( ةيوفشلا ةيعمسلا ةقيرطلاو ،)ةغلل ,¿فشلا بناجب مت�h( ةرشابملا ةقيرطلاو ،)ةباتكلاو

 4  جئاتن
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 موقت( ةيئاقتنالا ةقيرطلاو ،)ةيلاصتالا ةيافكلا بناجب مت�h( ةيلاصتالا ةقيرطلاو ،)مالكلاو عامتسالا

 ).An-Naqah, n.d(.)ةقباسلا قرطلا تايباجإ بناوج ءاقتناو عمجلا ةلواحمب

 ايجولونكت روطت عم بنج ىzإ ابنج ةعرسب ةيبرعلا ةغللا ملعت ةقيرط تروطت ،يzاحلا تقولا ي8

 نكلو ةدحاو ةفرغ ي8 دجاوتلا مدعب بالطلاو نXملعملل حمست ,+لا دعب نع ملعتلا نم ةدحاو ي�و ،ملعتلا

 نع ملعتلا ى3ع بلطلا دادزي .تن�Yنإلا ةكبش ءاطسو عم ةينو�Yكلإلا طئاسولا لالخ نم لعافتلا مghكمي

 ي8 دجاوتلا مدعو ةفاسملا ى3ع ظافحلا عيمجلا نم بلطتت ,+لا COVID-19 ةحئاج لالخ ةصاخ ، دعب

 جذامنل ليدبك ھعقوم ي8 ةياغلل يويح رمأ ةيمقرلا تارمتؤملا تاقيبطت روهظ نإف ، كلذل .ةدحاو ةفرغ

 .ةرم لك ي8 ةدحاو ةفرغ ي8 دجاوتلا بالطلاو نXملعملا نم بلطتت ,+لا ةيديلقتلا ملعتلا

 تيم لوجوج موهفم

 عامتجا ھنأ ى3ع ھيلإ ةراشإلا اًضيأ نكمي وأ ويديفلا تارمتؤم تاقيبطت ىدحإ تيم لوجوج دعي

 لجوج ا�hروط ويديف تالاصتا ةمدخ نع ةرابع وهو لجوج جاتنإ نم جتنم وه تيم لوجوج .تن�Yنإلا vYع

 لكشب زكرت ,+لا لوجوج ةشدرد اًضيأو Google Hangouts ـل اًجامدنا تيم لجوج vYتعي لصألا ي8و ،تيم

 .)Nilakandi, 2021( تن�Yنإلا vYع تارمتؤملا ى3ع vYكأ

 تيم لوجوج عفانم

 مكحتلا ةلوهس )٢( ،نامزو ناكم يأ ي8 تارمتؤملا دقع )١( :اghم ةXYثك دئاوف ھل تيم لوجوجو

 ةيلمع ميظعتل ةشاشلا ةكراشم ة¦Xم )٤( ،تن�Yنإلا vYع عامتجالا معدت ,+لا ةمدقتملا تا¦Xملا )٣( ،فيضملل

 نم ديدعلا لالخ نم ةلوهسب اهمادختسا ناسنإلل نكمي ةمدخ ي� تيم لوجوج ماع لكش ى3عو .ضرعلا

 ي8 ھمادختسا نكميو امامت نرم تيم لجوج نإف اذل .لاوجلا وأ لومحملا وأ بوساحلا ناك ءاوس ،ةزهجألا

  )Kiran, 2021(.تن�Yنإب لصتم ھنأ مادام نامزو ناكم يأ

 تيم لوجوج تا¦Xم

 ي3ي اميفو ،ھيمدختسم دعاست نأ نكمي ,+لا تا¦Xملا نم ديدعلاب اضيأ عبطلاب يتأي تيم لوجوج

 .)Daffa, 2022( تيم لوجوج اهمدقي ,+لا ة¦Xمتملا تا¦Xملا ضعب

 و ، G Basic Suite و يناجملا رادصإلا ي8 صخش 100 ىzإ لصي امل ويديفلا تارمتؤم دقعل ھمادختسا نكمي

 ..G Suite Enterprise ـل اًصخش 260 و ، G Suite Business ـل اًصخش 150
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 ، )ةيساسألا ةمظنألا vYع( ةفلتخم ةيساسأ ةمظنأ نم تاعامتجا تاملاكم ءارجإل ھمادختسا نكمي .1

 ..iOS وأ Android وأ بيولا نم امإ

 .يفتاه لاصتا مقرب تن�Yنإلا vYع تاعامتجا ءارجإ نكمي .2

 .طقف ةدحاو ةرقنب تاعامتجا تاملاكم ءارجإل Google ميوقتب لاصتالا نكمي .3

 .ةيميدقت ضورع لمعل تاشاشلا ةكراشم نكمي .4

 .ةرفشم تاملاكم .5

 لاع نمألا ىوتسم .6

 تيم لجوج مادختسا ةيفيك

 لبق لوجوج باسح ليجست ىÑري ،لوجوج باسح مh£دل سيل نيذلل ةبسنلاب :ىzوألا ةوطخلا

 .تيم لوجوج ليجست

 رقنا ، مث .ديدج عامتجا قوف رقنا ،ديدج عامتجا ءاشنإل لو ،ديدج عامتجا ءاشنإ :ةيناثلا ةوطخلا

 .كعامتجا لودجل لوجوج ميوقت ي8 ةلودج وأ .روفلا ى3ع عامتجا ءاشنإل يروفلا عامتجالا ءدب قوف

 قوف رقنا .اXYماكلاو رتويبمكلا نوفوركيم مادختساب ةمدخلل حمسا ،كلذ دعب :ةثلاثلا ةوطخلا

 ."نآلا مامضنالا" قوف رقنلاب عبات مث ،"حامسلا"

 لوجوج ى3ع تين�Yنإلا vYع عامتجا ءاشنإ ي8 تحجن دق مث ،تاظحل عضب رظتنا :ةعبارلا ةوطخلا

 ةيؤر مدختسملل اضيأ نكميو .تيم لوجوج طبار ةكراشم لالخ نم مامضنالل نXكراشملا ُعدا مث .تيم

 .نميألا ,Öناجلا طيرشلا ى3ع تاثداحملاو نXكراشملا

 فيضم نم ھيلع لصحت يذلا عامتجالا طبارو ،تاعامتجالا ىzإ مامضنالا:ةسماخلا ةوطخلا

 بلط قوف رقنا .iOS وأ android قيبطت وأ بوساحلا حفصتم vYع مامضنالا مدختسملل نكمي .عامتجالا

 .)Arifin, 2022( عامتجالا ىzإ مامضنالا مدختسملا نكمي ،ھيلع ةقفاوملا تمت اذإ .عامتجا ىzإ مامضنالل

  ةيارلا ةعماج نع ةزجوم ةحمل

 ةيرق ،005 .و.ر 001 .ت.ر ،جنيتنيميشت جنوفمك ،نأاكيدXYميك سيتنXYف عراش ي8 ةيارلا ةعماج عقت

 ةيادب ةيارلا ةعماج سيسأت ةركف تءاج دقو .ةيبرغلا اواج ،يموباكوس ةظفاحم ،رابميكيشت ،ايلوماكوس

 ى3ع ةوعدلا ةحاس ي8 نXنكمتملا ءاملعلاو ءاعدلا ىzإ ,º×ودنإلا عمتجملا جايتحا ىzإ ارظن دهعملا سيسأت نم
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 ،م2003 ماع ةدعقلا يذ ي8 ھسيسأتو ھئانبل سسألا رجح عضو مت دقو .فينحلا نيدلا اذهل حيحصلا جهنملا

 ةسمخو ةئم مهددع ناكو ،م2006 ةنسلا ي8 ,ميلعتلا اهجمانرب تأدب دق اهلوبق مت ,+لا ىzوألا ةعفدلا تناكو

 .ةيسنودنإلا ةيارلا ةسسؤم ةيارلا دهعم عبتيو ،ابلاط رشع

 عورشملل سسألا رجح عضو مت دقو ،تابلاطلل صاخ مسق حتف نأ ىzإ بالطلل اصاخ دهعملا ناكو

 كلذ دعبو .ةبلاط نXعبرأو نXتنثا ددعلا ناكو ،م2011 ةنس ىzوألا ةعفدلا لابقتسا مت دقو ،م2010 ةنس

 ةسسؤملا نإ ثيح ،ةيوغللاو ةيعرشلا تاساردلل ةيلكلا حتف :ي�و هريوطتو دهعملا ةيق�Yل ىرخألا ةركفلا تءاج

 .,º×ودنإلا عمتجملا ي8 لعاف رودب مايقلا ي8 شيعي ةيقار ةيلمع ةزاجإ ى3ع لصاحلا بلاطلا جيرخت ىzإ ىÛست

 ةغللا ميلعت مسق ةيب�Yلا ةيلك ىzإ اهليوحت لبق( ةيمالسإلا تاساردلل ةعيرشلا ةيلك حتف مت دقو

 بالطلا نم ةعومجم ةفاضإ عم نيزرابلا نXقوفتملا دهعملا يÑرخ ةيلكلا لبقتست ثيح ،م2012 ةنس )ةيبرعلا

 ,+لا رسألا نXب ديدش سفانت كانهو .لوبقلا طورش مÝhف ترفوت اذإ ةيارلا دهعم جراخ نم نوتأي نيذلا

 ،فالآ ثالث براقي ام ددعلا غلبي دق ليجستلا ي8 نXبغارلا نإ ثيح ،دهعملا اذه ي8 اµhانبأ ليجست ي8 بغرت

 تاهجلا زربأ نم ةيارلا ةعماجو دهعم ُّدعيو .بلاط ةئم ثالث ى3ع زواجتي ال ايونس لوبقملا ددعلا نأ عمو

 نXقطانلا XYغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت لاجم ي8 ةيوق ةبرجتب ¦Xمتت ذإ ؛ةيسينودنإلا يموباكوس ةنيدم ي8 ةيميلعتلا

¶hع ىدهلا جارس  .ةعماجلا ريدم لوقي ةبرجت ي�و ،اghق نم كانه نإ ا
َ

 هذه دصXYل ةمدقتم لود نم مِد

 ةجيتن( .لاجملا اذه ي8 ةيوق ةعمس بستكتو ،جهانملا ةوقو ميلعتلا ةناصرب ¦Xمتت ةعماجلا نأ امك ،ةبرجتلا

 .)ىدهلا جارس ذاتسألا ةيارلا ةعماج ريدم عم ةلباقملا

 ىzإ XYيغتلا  غلب دقو ،م2015 ةنس ا�hأشن ةيادب ذنم ةيارلا ةعماج ي8 ميلعتلا جهنم XYيغت ثدح دقو

 نوسردي اوناك بالطلا نإ ثيح ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ي8 ةصاخ ةيميلعتلا ةدوجلا ةيقرت لجأل تاXYيغت ةثالث

 .تاونس سمخ مث ،تاونس تس نوسردي مث ،)ةيلكلا حاتتفا لبق( تاونس ثالث

 ،يzاعلا ةيارلا دهعمب تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةروص ثحابلا فصيس ةطقنلا هذه ي8و

 ةقيرطو ،تيم لوجوج vYع ةغللا ميلعت ي8 نXسردملاو بالطلل ةررقملا ةمظنألا نع نوكيف مالكلا روحم امأو

 :يzاتلاك ھنايبو ،ھتالكشمو ،ھلئاسوو ،تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا سيردت

 بالطلاو نXسردملل ةررقملا ةمظنألا

  ةشقانم
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 نع سيردتلا ةقيرط ي8 ةيليهأتلا ةرودلاب تيم لوجوج لوؤسم ماق سيردتلا ةيلمع ةيادب لبقو

 ةصح ھل يذلا سردملا لكل مزليف نXسردملل ةمظنألا امأو ،نXسردملاو بالطلل ةررقملا ةمظنألا نايب عم ،دعب

 جراخ سيردتلا ةيلمع دجوت الو )١٢:٠٠ ىzإ 7.30٠٧:٣٠ ةعاسلا نم( ماودلا تقولا ي8 سردي نأ سيردتلا

 ،لصفلا ي8 بالطلا دجوي مل ملو ،ھيف ھتصح نوكت يذلا لصفلا ي8 سردي نأ سردملل دبالو ،تقولا اذه

 ةلئسألا بتكيو ،نXلوؤسملل اهملسي مث تابجاولاو ةكراشملا ةجرد بالطلل عضيو ،ايموي بالطلا رضاحي نأو

 وأ ةدئازلا وأ تاÝhجوتلاو تابجاولا عمجل باستاو ةعومجم ءاشنإ سردم لكلو ،يئاghلاو يفصنلا رابتخالل

 .سوردلاب قلعي امع تاراسفتسالا

 ةعاسلا نم( ماودلا تقولا ي8 سوردلا ةعباتم ي8 طبضني نأ بلاط لكل مزليف بالطلل ةمظنألا امأو

 ،ةقئاللا ةسبلألا نم رهظملا نسح ي³اريو ةليمجلا تافرصتلاب فرصتي نأ بالطلل دبالو ، )١٢:٠٠ ىzإ ٠٧:٣٠

 بالطلل مزليو ،ةلفغلا نع داعتبالاو ،ةساردلا ي8 بادآلا ةاعارمو ،ةساردلا ةعباتمل بسانملا ناكملا رايتخاو

 رابتخالا كراشي مث ،مÝhلع ةفلكملا تابجاولا بتكيو ،ةلاعفلا ةكراشملا ى3ع ثحيو ،ويديف وأ اXYماك حتف

 ةدايزل ةداملا سردم عم ةدام لك ي8 ةصوصخملا ةعومجملا ىzإ مضني نأ بلاط لك نم مزليو ،يئاghلاو يفصنلا

   .تاراسفتسالا وأ تامولعملا

 تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا سيردت ةقيرطو

 مث ،نXسردملاو بالطلل تيم لوجوج مادختسا ةقيرط ي8 ةيليهأتلا ةرودلاب نوفرشملا ماق نأ دعب

 لاخدإو ،ةيساردلا لوادجلا عضوو ،لصف لك نم مسا ى3ع لصف لكل ةصاخ ةفرغ ءاشنإب نوفرشملا ماق

 فرغلا نوحتفي مÅhأ ثيح ،ايموي فرغلا كلت ةرادإب نوفرشملا ماق مث ،,º×اردلا ميوقتلاو تاررقملا بتك

 ظابضنا نوعباتيو ،سيردتلا تقو ءاh·نا دعب نوقلغيو سيردتلا تقو ةيادب لبق تيم لوجوج ي8 ةيساردلا

   .بالطلا كلذكو روضحلا ي8 نXسردملا

 رضحي نأ دبال سردي نأ لبق سردملاف :ةيارلا دهعم ي8 تيم لوجوج vYع سيردتلا ةقيرط امأو

 لخدي مث ،ةعباتملل عوبسأ لك يوب�Yلا ي8رشملل ملسي مث ،ھل زهجملا باتكلا يXY 8ضحتلا بتكيو سردلا

 لوصفلا ي8 ھتدام سردي مث ،نXئباغلا بالطلا لجسيو بالطلا رضحيو ،ماودلا تقولا ي8 ةصاخلا ةفرغلا

 ةدام سردملل ناك اذإ ضرعلا حتفب تيم لوجوج vYع سردلا ضرعي مث ،بلاط يأ دجوي مل ولو ةيساردلا

 سرديف ضرعلل ةداملا زهجي مل يذلاو ،ةداملل تاصيخلت وأ ،ويديف عطاقم وأ ،PPT :لثم ضرعلل ةزهاج

       .سوردلل ةلاعفلا ةكراشملا ى3ع بالطلا ثحيو ،ةروبسلا vYع سردلا حرشو ةباتكلاب سردملا

 تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا سيردت لئاسو
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 ،مالقألاو ،باتكلا :لثم ،ةيديلقتلا لئاسولا :,¿ف تيم لوجوج vYع ةيبرعلا ةغللا سيردت لئاسو امأو

 .ديصرلاو ،توصلا vYكمو ،ضرعلا زاهجو ،لاوجلاو ،بوساحلا :لصم ،ةثيدحلا لئاسولاو ،ةروبسلاو

 يzاعلا ةيارلا دهعم ي8 تيم لوجوج مادختساب ةيبرعلا ةغللا سيردت تالكشم

 :اghمو ،ھمادختسا ي8 تالكشم كانه نأ الإ ميلعتلا ي8 ةXYثك تايباجيإو دئاوف ھل تيم لوجوج نأ مغر

 ةعباتم ي8 طابضنا ةبوعصو ،سوردلا ةعباتم ي8 بالطلا ¦Xكرت ةلقو ،نايحألا ضعب ي8 ةكبشلا فعض

 .مالكلا ةراهم فعض ىzإ يدؤي امم مهسفنأ بالطلا نXبو بالطلاو سردملا نXب كاكتحالا ةلقو ،سوردلا

 ةيبرعلا ةغللا ميلعت ي8 ديفم تيم لجوج نإ :ةيلاتلا جئاتنلا ىzإ لصوت ثحبلاب ثحابلا ماق نأ دعبو

 ةكراشم ىzإ جاتحت تيم لجوج مادختساب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةقيرط نإو ،انوروك ةحئاج راشتنا نمز ي8

 ةفرغ ءاشنإب اوماق نوفرشملاف ،بلاطلاو ،ةداملا سردمو  ،تيم لجوج جمانرب فرشم :ي�و ،رصانع ةثالث

 ميوقتلاو تاررقملا بتك لاخدإو ،ةيساردلا لوادجلا عضوو ،لصف لك نم مسا ى3ع لصف لكل ةصاخ

 يXY 8ضحتلا بتكيو سردلا رضحي نأ دبال سردملاو ،ايموي فرغلا كلت ةرادإب نوفرشملا ماق مث ،,º×اردلا

 تقولا ي8 ةصاخلا ةفرغلا لخدي مث ،ةعباتملل عوبسأ لك يوب�Yلا ي8رشملل ملسي مث ،ھل زهجملا باتكلا

 يأ دجوي مل ولو ةيساردلا لوصفلا ي8 ھتدام سردي مث ،نXئباغلا بالطلا لجسيو بالطلا رضحيو ،ماودلا

 ،PPT :لثم ضرعلل ةزهاج ةدام سردملل ناك اذإ ضرعلا حتفب تيم لوجوج vYع سردلا ضرعي مث ،بلاط

 دبالو ،ةروبسلا ى3ع سردلا حرشو ةباتكلاب سردملا سرديف ضرعلل ةداملا زهجي مل يذلاو ،ويديف عطاقم وأ

 وأ اXYماك حتف بالطلل مزليو ،ةساردلا ي8 بادآلا ةاعارمو ،ةساردلا ةعباتمل بسانملا ناكملا راتخي نأ بالطلل

 مضني نأ بلاط لك نم مزليو ،يئاghلاو يفصنلا رابتخالا كراشي مث ،مÝhلع ةفلكملا تابجاولا بتكيو ،ويديف

 .تاراسفتسالا وأ تامولعملا ةدايزل ةداملا سردم عم ةدام لك ي8 ةصوصخملا ةعومجملا ىzإ

 يموباكوس يzاعلا ةيارلا دهعم ي8 بالطلاو ةذتاسألا ةفاك ىzإ ركشلا ةقئاف مدقن نأ نXثحايلا انرسي

 ةغللا ي8 ةعضاوتملا يمولعو يzامعأ ةروكاب مÝhلإ يد�h ،ةلاقملا هذه ةباتك ي8 ةليلج ةدعاسم اودعاس نيذلا

 .امومع بالطلاو ءارقللو اصوصخ نXثحابلل ةXYثك ةدافإ ديفتس  Äمتأو ،ةيبرعلا

 ةمتاخ  

  _ ريدقتو ركش
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