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 عُٔ ضًط١ً ايتطبٝكات ايسق١ُٝ يًُدزب

 :  حتت شعار

 (( تدرييبكيف أكون  تقنيًا يف )) 
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 صفش١ املٛعٛع

 8 اهلدف ايعاّ

 9 ايتفض١ًٝٝ   االٖداف

 10   املكد١َ

 13 (ايٓػاط)ايتشدٟ االٍٚ 

 16 (ايٓػاط)ايتشدٟ ايجاْٞ 

 19 (ايٓػاط)ايتشدٟ ايجايح 

 22 (ايٓػاط) ايتشدٟ ايسابع

 25 (ايٓػاط)ايتشدٟ ارتاَظ 

 28 (ايٓػاط)ايتشدٟ ايطادع 

 31 (ايٓػاط)ايتشدٟ ايطابع 

 احملتٜٛات
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 املكد١َ

 ايتشدٟ االٍٚ

 ايتشدٟ ايجاْٞ

 ادتًط١

 األٚىل

 تٛشٜع ادتًطات
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 ايتشدٟ ايسابع

 ايتشدٟ ايجايح

 ايتشدٟ ارتاَظ

 تٛشٜع ادتًطات
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4 

 ادتًط١

 ايجا١ْٝ



7 
 ايتشدٟ ايطادع

 تٛشٜع ادتًطات
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5 

 ادتًط١

 ايجا١ْٝ

 ايتشدٟ ايطابع 8
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 املدزبٕٛ املػسفٕٛ املعًُٕٛ
 ايطالب

 ايف١٦ املطتٗدف١
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 ايسق١َُٝسنص ايتطبٝكات 

 ايتٓفٝرَهإ 
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إنطاب املتدزبني 

َٗازات ايتعاٌَ َع  

 َٛقع  

Spark.Adobe 
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 :ٜهٕٛ املتدزب قادزا ع٢ً املتٛقع بعد ْٗا١ٜ ايربْاَر إٔ َٔ 

 إٔ ٜطذٌ يف املٛقع•

 إٔ ٜٓػ٧ فٝدٜٛ•

 إٔ خيتاز قايب يًُػسٚع •

 إٔ ٜتعاٌَ َع •

 ايضٛز•

 ايٓط•

 ايسَٛش•

 ايفٝدٜٛ•

 إٔ ٜطذٌ صٛت٘ ع٢ً ايػسحي١•

 إٔ ٜتعاٌَ َع ايػسا٥ح ٚ ٜػري ختطٝطٗا•

 إٔ ٜغٝف غسحي١ ددٜد٠ أٚ َهسز٠•

 (ضتاٌٜ)إٔ ٜتعاٌَ َع االخساز ايفين يًُػسٚع  •

 إٔ ٜتعاٌَ َع املٛضٝك٢ ارتًف١ٝ يًُػسٚع•

 حيفعٜ٘ػازى ايعٌُ ٚ إٔ •
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َا ٖٞ ؟

  أٚ يًطالب أدٚبٞ غسن١ َٔ ددا َفٝدٙ سص١َ ٖٞ

  إٔ تطتطٝع خالهلا َٔ ايضػري٠ املػازٜع أصشاب أٚ املدزبني

  , ٜٚب َٛقع ست٢ أٚ فٝدٜٛ أٚ صٛز٠ أٚ َس٥ٞ ستت٣ٛ ختًل

  َٔ أٚ ادتٛاالت ع٢ً تطبٝكات أٜغا ٚهلا بطٗٛي١ ذيو نٌ

 زتا١ْٝ ٖٞ ٚ ايهُبٝٛتس
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ممٝصات ايربْاَر

 َضُُا تهٕٛ إٔ عًٝو يٝظ•

  ايتضُِٝ عٔ غ٤ٞ أٟ تعسف إٔ عًٝو يٝظ•

  بٛى يًفٝظ ٚنفسات بٛضتات َٔ صٛز َٔ حتتاد٘ َا نٌ تضُِٝ تطتطٝع•

  يالعالْات ٚباْسات االدتُاع١ٝ املٛاقع َٔ ٚغريٖا ٚاْطتادساّ ٚتٜٛرت

 ٜٚب صفش١ تضُِٝ ست٢ أٚ غٛ ضالٜد ٚفٝدٜٖٛات

 تطتددَٗا اييت االدتُاع١ٝ املٓض١ سطب ٜٓاضبو َا يف تضُِٝ تطتطٝع•

 عًٝٗا ٚايتعدٌٜ ٚقت أٟ يف ايٝٗا ٚايسدٛع املٛقع ع٢ً َػازٜعو سفغ تطتطٝع •

 زتا١ْٝ رتد١َ•
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متسٜٔ إذاب١ ادتًٝد ٚ ايتعازف بني 

 املتدزبني



 ايتشدٟ االٍٚ

 ايتطذٌٝ يف املٛقع
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

ٚ قِ بايتطذٌٝ عطاب زتاْا    

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 خطٛات ايتٓفٝر
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 ايتشدٟ ايجاْٞ

 أْػا٤ َكطع

 فٝدٜٛ
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

بايغػط ع٢ً اختٝاز  ٚ قِ     

 إلْػا٤ َكطع فٝدٜٛ 

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 غسح َٓطك١ ايعٌُ

18 



 ايتشدٟ ايجايح

 ْط أٚ زَص إدازز
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

+ع٢ً عال١َ ٚ قِ بايغػط     

 يف ايػسحي١ ٚ أدزز 

 صٛز٠ أٚ زَص أٚ ْط

 عصٜصٟ املتدزب  
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 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 



 غاٖد ايػسح
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 ايتشدٟ ايسابع

 تطذٌٝ ايضٛت
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

شز ٚ قِ بايغػط ع٢ً     

 ٚ ضذٌ صٛتو ع٢ً املكطع

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 خطٛات ايتٓفٝر

24 



 ايتشدٟ ارتاَظ

 ايتعاٌَ َع ايػسا٥ح
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

بإعاف١ غسحي١ ددٜد٠ٚ قِ     

 ٚ غري ختطٝطٗا 

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 خطٛات ايتٓفٝر

27 



 ايتشدٟ ايطادع

ايتعاٌَ َع االخساز 

 ايفين ٚ املٛضٝك٢
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

بتػٝري االخساز ايفين يًُػسٚعٚ قِ     

 ٚ غري املٛضٝك٢ ارتًف١ٝ

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 خطٛات ايتٓفٝر
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 ايتشدٟ ايطابع

 اذتفغ ٚ ايٓػس
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أدخٌ االٕ ع٢ً املٛقع 

Spark.adobe.com 

عفغ ايعٌُ ٚ ْػسٙ ٚ قِ     

 ٚ حتًُٝ٘ يف دٗاشى

 عصٜصٟ املتدزب  

 دقا٥ل 10شَٔ ايتشدٟ 
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 خطٛات ايتٓفٝر
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 عصٜصٟ املتدزب  

 محٌ االٕ ايتطبٝل ع٢ً ادتٛاٍ
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 أقالّ

 تابًت أدٗس٠

 ايتدزٜيبايربْاَر  َتطًبات

 أىل ساضبَعٌُ 

 غبه١ أْرتْت

 أٚزام  



 :إزغادات يًُدزبني

 :أخٞ املدزب

امل١ُٗ اييت تكّٛ بٗا ١َُٗ نبري٠ تتطًب َٓو برٍ دٗٛد عد١ُ يتشكٝل 

أٖداف اذتكٝب١ ايتدزٜب١ٝ ٚايتشكل َٔ اْتكاٍ أثس ايتدزٜب إىل املتدزبني 

بأنٌُ صٛز٠, يرا ْأٌَ َٓو َساعا٠ اإلزغادات اآلت١ٝ اييت ضتطاعدى بإذٕ 

 :اهلل عص ٚدٌ ع٢ً حتكٝل أٖداف ايربْاَر ايتدزٜيب



 :إزغادات يًُدزبني

اذتكٝب١ بػهٌ دٝد ٚتفشط قسا٠٤ •

نٌ ستتٜٛاتٗا ٜصٜد َٔ نفا٤تو 

ايتدزٜب١ٝ ٚإدازتو دتًطات ايتدزٜب 

ٚجيٓبو ايهجري َٔ اذتسز يف قاع١ 

 .ايتدزٜب
اصطشب اذتكٝب١ ايتدزٜب١ٝ دا٥ًُا َت٢ •

َا نٓت يف قاع١ ايتدزٜب ألْو حتتاز 

دا٥ًُا إىل ستتٜٛاتٗا اييت ألعدت 

 .ملطاعدتو

َساعا٠ ايصَٔ يف ايربْاَر بدق١ ٚاذتسظ •

ع٢ً اضتجُاز ايٛقت ناَاًل ٚفل ارتط١ 

املٛعٛع١ يهٌ دًط١ عاٌَ َطاعد 

 .يف حتكٝل أٖداف ايربْاَر
إعطا٤ ايٓػاطات ايتدزٜب١ٝ سكٗا •

 .ناَاًل َٔ ايصَٔ حيكل أٖدافٗا

تفعٌٝ دٚز املتدزب يف ايربْاَر عٝح •

ٜهٕٛ املدزب َٓطكًا َٚدٜسًا يًشٛاز 

ٚايٓكاش داخٌ ايكاع١; جيعٌ  

ايربْاَر ايتدزٜيب أنجس أثسًا 

 . ٚتػٜٛكًا

اجملُٛعات بػهٌ تػهٌٝ •

عػٛا٥ٞ بعد نٌ دًط١ تدزٜب١ٝ 

ٜطِٗ يف اذتفاظ ع٢ً س١ٜٛٝ 

املتدزبني ٚاالضتفاد٠ َٔ خربات 

َتٓٛع١; إال إذا اقتغ٢ ايٓػاط  

تػهٌٝ زتُٛعات َتذاْط١ 

 .  عطب ايتدضط َجاًل
اذتسظ ع٢ً ايتكِٜٛ ايتهٜٛين أثٓا٤ •

ع١ًُٝ ايتدزٜب ٜطاعد املتدزب يف 

 .بًٛغ أٖداف ادتًط١ ايتدزٜب١ٝ



 :إزغادات يًُدزبني

تًدٝط عٌُ اجملُٛعات بعد ايعسض •

ٚايٓكاش ٚٚعع٘ ع٢ً غهٌ ْكاط 

ع٢ً ايطبٛز٠ أٚ ايػفاف١ٝ أٚ ايطبٛز٠ 

ايٛزق١ٝ ٚتٛدٝٗ٘ حنٛ اهلدف َٔ 

املٗازات ايتدزٜب١ٝ امل١ُٗ ددًا اييت 

تطتجُس ْتا٥ر ايتدزٜب بػهٌ 

 .فاعٌ
اذتسظ ع٢ً ايٛصٍٛ يف ْٗا١ٜ نٌ •

دًط١ تدزٜب١ٝ إىل حتدٜد خالص١ 

يًتعًِ املتشكل ٜطِٗ يف تأنٝد 

 . ايتعًِ
 

ع٢ً املدزب إٔ ال ٜتذاٚش خط٠ٛ أٚ •

َسس١ً يف اذتكٝب١ َا مل ٜتأند َٔ 

اذتد األد٢ْ َٔ ايتُهٔ يد٣ مجٝع 

 .املتدزبني
باإلَهإ اختصاٍ ٚقت ايتٓفٝر •

رتط٠ٛ َا أٚ َسس١ً َا عٓد غعٛز 

املدزب بأظدٜتٗا يد٣ املتدزبني 

 .اسرتاًَا إلَهاْاتِٗ ٚخرباتِٗ


