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 د الناديتدریب قائ                  
 غیر متصل باإلنترنت                                                                                                                 

             
               

 
 

                                                            

 !مرحباً بك                                                          
 جماعةنادي  تشغیلنھنئك على                              

 التصمیم العالمي                              
 

               
بصیغة ة ھذه المادة التدریبیفإن بخدمة اإلنترنت المحدود  كنت ال تستطیع االنضمام الى الدورة التدریبیة بسبب اتصالك إذا

PDF  حیث أنھ سیرشدك الى الخطوات التي ىالنادي األول جلسة من شھر واحد. قم بھذا التدریب قبل جیداً  اً خیارستكون ،

 النادي الخاص بك.  إلنشاءستحتاجھا 

  

نصائح بسواء كنت تتمتع بالخبرة في مجال قیادة النشاطات الھندسیة أو كنت تفتقر الیھا فإنك ستخرج من ھذا التدریب 

 لىعوستساعدك  كماالنادي بیسر، وعلى اشراك األطفال في حل المشكالت بطریقة خّالقة،  جلساتستساعدك على إدارة 

  . تحقیق الفائدة القصوى من تجاربكم المشتركةمما سیؤدي الى  الشریك العمل مع النادي

     

 المواد التي ستحتاجھا 
النسخة الورقیة من ھذه المادة  توفیر الى قبل ان تبدأ احرص على ان تكون المواد التدریبیة متوفرة لدیك. فباإلضافة

 قم بما یلي:" PDF تدریب قائد النادي"التدریبیة، والتي ھي بعنوان 

یل الستة ما دلإنادي (لل تكحیث ستستخدمھ في قیاد التصمیم العالمي جماعةتوفیر النسخة الورقیة من دلیل نادي  •

ً أسبوع االثني عشرأسابیع أو دلیل   ) ا

والثاني ) Leading a DSG Club( "التصمیم جماعةقیادة نادي ": األول بعنوان الفیدیوھات التدریبیةتنزیل  •

 ). Partner Club Collaboration( "الشریكالتعاون مع النادي "بعنوان 
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 DSG( "التصمیم العالمي (غیر متصل باإلنترنت) جماعةتدریب قائد نادي "صفحة الدلیل والفیدیوھات متوفرة على 

(Offline) Club Leader Training (حیث وجدت ھذا الـPDF : 

offlinetraining-sci-/resource/dsg16pbslearningmedia.org   

 

  ! دعنا نبدأ

 
 

 !التوقعات
  جزأین: " منالتصمیم العالمي جماعةتدریب قائد نادي یتألف "

 

 الجزء األول: مرحلة التأسیس 
ى التصمیم العالمي والتي ھي طریقك ال جماعةفي مجال القیم التعلیمیة التي تشكل جوھر یوفر لك ھذا الجزء تأسیساً قویاً 

 النجاح في قیادتك للنادي. 

 

 التصمیم العالمي  جماعةقیادة نادي  .1

 التحدث الى األطفال عن الھندسة واالختراع  .2

 تعزیز عملیة التصمیم  .3

  العالمیةتنمیة كفاءة األطفال  .4

 العمل مع قائد النادي الشریك  .5

 

 الجزء الثاني: خطوات إنشاء النادي 
 التصمیم العالمي الخاص بك.  جماعةالى كیفیة انشاء نادي یرشدك ھذا الجزء، خطوة بخطوة، 

 

  التصمیم العالمي جماعةف على دلیل نادي تعرّ  .1

 ابدأ باستقطاب األطفال  .2

 اتصل بقائد النادي الشریك .3

 تحدث الى قائد النادي الشریك  .4

 أكد على مواعید النادي  .5

 اجمع المواد  .6

 ابدأ القیادة!  .7



 

3 
 

 

 الجزء األول: مرحلة التأسیس 
 التصمیم العالمي  جماعةقیادة نادي 

 

 أسئلة للتفكیر 
 اكتب اإلجابة على ھذه الورقة او على ورقة منفصلة. 

 األسھل تطبیقاً بالنسبة لك؟ لماذا؟  ماھي نقاط القوة التي تتمتع بھا كقائد؟ ماھي النصائح واالستراتیجیات .1

 

 

  

 أي النصائح كانت جدیدة بالنسبة لك؟ أیھا ترى انھا ستكون فعّالة جداً؟ لماذا؟   .2

 

 

 

التصمیم العالمي ھي أنشطة مفتوحة، فبدالً من إعطاء األطفال اإلرشادات خطوة بخطوة فإنك  جماعةأنشطة  .3

 فيستطلب منھم االعتماد على إبداعھم وعلى مھاراتھم في حل المشكالت. كیف ستعمل على مساعدة األطفال 

 التفكیر بشكل مستقل؟ 

 

 

 

ل بحیث یتمحور حو وقد ُصمم كل نشاط ،میماستخدام عملیة التص كیفیة التصمیم العالمي األطفال جماعةلم عّ یُ  .4

 خطوات عملیة التصمیم. لماذا برأیك حظیت عملیة التصمیم بھذا القدر من التركیز؟ صف فوائدھا.   

a ding DSG activities.  

 
    
  

 اعةجمللمزید من استراتیجیات التعلیم اقرأ دلیل نادي 

 التصمیم: 

  25-22دلیل الستة أسابیع: صفحة 

   27-24دلیل االثني عشر أسبوعاً: صفحة 

 

    

   
 

التصمیم العالمي" الذي  جماعةشاھد فیدیو "قیادة نادي 

قمت بتنزیلھ سابقاً للحصول على نصائح ستساعدك في 

 قیادة النادي.  
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 التحدث الى األطفال عن الھندسة واالختراع. 2
بانضمامك الى  كلذي یقوم بھ المھندس، ولكنما ھي الھندسة أو ما ھي طبیعة العمل ا یعرفقلیل فقط من األطفال عدد 

بالمتعة واإلثارة نتیجة  األطفالیشعر التصمیم العالمي تستطیع تغییر ھذا. فعندما  جماعة

لھندسة واالختراع في حیاتھم. اتجربتھم المباشرة مع الھندسة، فإنھم سیبدؤون برؤیة إمكانات 

 تشكل ھذه اللحظات فرصة عظیمة لتُحدث األطفال عن الھندسة واالختراع والمھن. 

 إلیك بعض النصائح حول ما یمكن أن تقول لھم: 

 للمشكالت.  حلولٍ  ھي عملیة تطویرِ الھندسة  •

 ھو عملیة إیجاد أشیاء لم تكن موجودة من قبل. االختراع   

یستخدمون اإلبداع ومھارات حل المشكالت ومعرفتھم بالتكنولوجیا المھندسون والمخترعون  •

وصناعة أشیاء من شأنھا أن تحدث فرقاً في حیاة من أجل اختراع وتصمیم  والریاضیات والعلوم

   الناس.  

بناء عالم ، انھم یساعدون في وصل الناس بعضھم ببعض، انھم یعملون على مبدعونإنھم  •

 . أفضل

 

        
 

 التصمیم:   جماعةاقرأ دلیل نادي  للمزید من النصائح

 26دلیل الستة أسابیع: صفحة 

  28دلیل االثني عشر أسبوعاً: صفحة 

  

    

  
 

   
  

 . الھندسة صعبة ومرھقة وملیئة بالتحدیات.3

 صح •

 خطأ•

 
 . الھندسة لألوالد. 4  

 صح•

 خطأ•
   
   

   

   
  

في مكاتب صغیرة  إما المھندسون یعملون، ف. الھندسة مملة1

 أو في المختبرات طوال الیوم.

 صح•

 خطأ •

   
   
  

. الھندسة فقط ألولئك الذین یحبون الریاضیات والعلوم 2

 ویبرعون فیھا. 

 صح •

 خطأ•

 
  . المتعلقة بالھندسةأجب بصح أو خطأ عن العبارات التالیة 
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 اإلجابات 
 

 في مكاتب صغیرة أو في المختبرات طوال الیوم.إما  المھندسون یعملونف ، . الھندسة مملة1

 اإلجابة: خطأ 

 عمل خّالق وتطبیقي وممتع. الھندسة فیھا الكثیر من العمل الجماعي والتعاون. العمل الذي یقوم بھ المھندسون 

 

 لھندسة فقط ألولئك الذین یحبون الریاضیات والعلوم ویبرعون فیھا. ا. 2

 اإلجابة: خطأ 

یستخدم المھندسون الریاضیات والعلوم لحل المشكالت. الفھم الجید للریاضات والعلوم سوف یجعل منك مھندساً أفضل 

 ولكنك لست مضطراً الى أن تحب الریاضات والعلوم. 

 

 ئة بالتحدیات.. الھندسة صعبة ومرھقة وملی3

 اإلجابة: خطأ 

سبة في بعض األحیان، كذلك األمر بالن الجھد الكبیركنت ترید أن تصبح طبیباً او محامیاً فإن ھذا سیتطلب منك ان تبذل  إذا

 فالمھندسون یحدثون فرقاً في حیاة الناس ویغیرون العالم.  ك،سة وسیعود ھذا بالنفع الكبیر علیللھند

   

 . الھندسة لألوالد. 4

 اإلجابة: خطأ

ل بح ممن یھتمونكنت  إذا، منھاالنظر عن المكان أو الخلفیة التي جئت  فبصرفأن یكون مھندساً!  أي شخصیستطیع 

ً حولھم فإنك المشكالت   بحل المشكالت ومساعدة من حولھن واحداث كبیراً  تستطیع أن تصبح مھندساً. الفتیات یبدین اھتماما

أھم عشرة أسباب تدفعك الى حب الھندسة، تجدھا على وإلیك أخبرھن بأن ھذا ھو ما یقوم بھ المھندسون. —فرق في العالم

 : engineeryourlife.orgموقع 

 أحبب عملك، وعش حیاتك أیضاً!  .1

 كن خّالقاً  .2

 اعمل مع العظماء  .3

 ء ذات أھمیةقم بحل المشكالت، صمم أشیا .4

 ال تسأم .5

 احصل على راتب مرتفع .6

 استمتع بمرونة العمل   .7

 سافر .8

9.  ً  أحدث فرقا

 غیّر العالم  .10

 



 

6 
 

 . تعزیز عملیة التصمیم 3

عبارة  ھيو، عملیة التصمیممن خالل استخدام  ھيلتشجیع األطفال على حل المشكالت بطریقة مفتوحة إن الطریقة األمثل 

 بشكل خّالق والتوصل الى الحلول. المھندسین والمخترعین وغیرھم على التفكیرعن سلسلة من الخطوات التي تساعد 

حول خطوات عملیة التصمیم مما یھیئ لألطفال  بحیث یتمحور "التصمیم جماعةدلیل نادي "وقد تم تصمیم كل نشاط في 

 بعمق والتوصل الى حل.  في التحدي للتفكیر إطاراً 

من خالل التركیز على الخطوات واختبار فھم األطفال لعملیة التصمیم خالل الجلسة فإنك ستساعدھم على اكتشاف أھمیة 

 ولیس فقط تلك المرتبطة بالھندسة واالختراع. عملیة التصمیم في حل أنواع كثیرة من المشكالت 

                                                                                   

 

 

 

                                                                                 

   
 

 

التصمیم  جماعةاقرأ دلیل نادي  للمزید حول عملیة التصمیم

 ي:  العالم

 28-27دلیل الستة أسابیع: صفحة 

  30-19عشر أسبوعاً: صفحة دلیل االثني 
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  العالمیةتنمیة كفاءة األطفال . 4
وذلك بھدف مع ناٍد شریك من دولة أخرى لعمل لھو أنھ یھیئ الفرصة لألطفال  التصمیم العالمي جماعةإن ما یمیز نادي 

تنمیة "كفائتھم العالمیة"، أي قدرتھم على التواصل والتعاون مع أناس من حول العالم ممن یختلفون عنھم في خلفیاتھم 

 وأفكارھم واھتماماتھم.   

 

من خالل تستطیع ان تساعد األطفال على تنمیة كفاءتھم العالمیة 

 تشجیعھم على:

عن ان یطرحوا على األطفال من النادي الشریك أسئلة   •

ا، إجابتھمعرفة بالفعل  ودونھم ومدرستھم ومجتمعھم، أسئلة یوطن

   بطریقة یراعون فیھا مشاعر اآلخرین.   ا ھذه األسئلةأن یسألووعلیھم 

، على سبیل من أمور مشتركةیجمع بینھم أن یكتشفوا ما   •

 المثال أنواع الموسیقى أو برامج التلفاز أو األفالم أو الریاضة. 

 ، على سبیل المثال: المناخ او الطبیعة الجغرافیة او اللغات او العادات او العطل.    أن یستكشفوا االختالفات •

 جماعةكل أندیة ي. الناد مدةیمكن أن تتغیر نظرتھم الى األطفال في النادي الشریك خالل أن یفكروا كیف  •

في كثیر من الحاالت فإن الصور والتصمیم العالمي أفادت ان أفكار األطفال عن النادي الشریك تتطور وتنمو. 

   النمطیة واألفكار المغلوطة تبدأ في االختفاء.   

 

 

 

  
 
 

. الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي من 3
خالل توفیر الكثیر من فرص التواصل لألطفال مع 

 النادي الشریك. 

 صح•
 خطأ•

 
   
   

  
 
  

 
   
  

. الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي 2
تتمیز فیھا األندیة منافسة من خالل تحویل النادي الى 

 الشریكة صاحبة التصامیم الھندسیة األفضل.

 صح •
 خطأ •

 

  
 
 

. الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي من 1
خالل تزوید أعضاء النادي بالكثیر من الكتب وروابط 

 اإلنترنت عن دولة النادي الشریك. 
 صح •
    خطأ•

   

 اختبار قصیر 
  .أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالیة المتعلقة بالكفاءة العالمیة
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  إلجابات ا

. الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي من خالل تزوید أعضاء النادي بالكثیر من الكتب وروابط اإلنترنت عن 1

 دولة النادي الشریك.

 اإلجابة: خطأ!  

حیث میم التص جماعةدي التي یوفرھا نا حقیقیةالتجربة ال األطفال تمنحالكتب وروابط اإلنترنت كلھا أمور رائعة، ولكنھا ال 

 من مكان آخر من العالم ویشاركونھم ویتعلمون منھم.  الى أطفالٍ األطفال في النادي یستمع 

 

ل تحویل النادي الى منافسة تتمیز فیھا األندیة الشریكة صاحبة . الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي من خال2 

 التصامیم الھندسیة األفضل.

 اإلجابة: خطأ!  

إنھم فیركزون بشكل كبیر على "نحن" في مقابل "ھم" عندما المنافسة قد تزید من المتعة، إال ان األطفال  ان على الرغم من

 التعرف الى أطفال من مكان مختلف من العالم.  فرصةقیمة التجربة، حیث انھم سیخسرون من الكثیر یفوتون على أنفسھم 

 

 . الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة ھي من خالل توفیر الكثیر من فرص التواصل لألطفال مع النادي الشریك. 3

 اإلجابة: صح! 

ھي من خالل االتصال بنظرائھم في العالم. إذا كنت انت وقائد الفریق الطریقة األمثل لتنمیة كفاءة األطفال العالمیة  إن

بعض لألطفال لیتواصلوا مع بعضھم الالفرصة الشریك على اتصال قوي وحافظتم على جداول مواعید متطابقة، فإنك ستتیح 

 وھم سیقومون بكل العمل الباقي. 
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 التصمیم العالمي  جماعة أندیة. انشاء شراكة مع ناٍد آخر من 5

   التصمیم العالمي.   جماعةلنادي مع شریكك دوراً ھاماً في النجاح الكلي تكونھا تؤدي العالقة التي 

 

 

 

 أسئلة للتفكیر 
 اكتب إجاباتك على الورقة أدناه او على ورقة منفصلة. 

رك مع العمل المشت مزایاالتصمیم العالمي. ماھي برأیك  جماعةتقع العالقة بین الشركاء الدولیین في صمیم نادي  .1

 ناٍد من دولة أخرى؟ ماذا تأمل أن یجني األطفال في نادیك من ھذا العمل المشترك؟ 

 

   

التصمیم العالمي الشراكة بین األندیة على أنھا مثیرة ومجزیة بشكل كبیر، ولكنھا في  جماعةیصف قادة أندیة  .2

 الوقت ذاتھ تنطوي على الكثیر من التحدیات.  ما ھي ھذه التحدیات برأیك؟ 

 

 

معا بشكل وثیق وان تتبادال المعلومات ان تعمل انت وقائد الفریق الشریك لك اذكر بعض الطرق التي تضمن  .3

 المواعید؟حول جدول 

 

 

 لحل المشكلة والعودة الى المسار المتفق علیھ؟   عملھتستطیع الذي  إذا فقدت التنسیق مع شریكك أسبوعا واحداً، ما .4

Summary  

 
 

 اقرأ دلیل نادي للمزید من التفاصیل حول بناء شراكة قویة 

 التصمیم العالمي: جماعة

 11-8صفحة دلیل الستة أسابیع: 

  12-8دلیل االثني عشر أسبوعاً: صفحة 

     
 

    
 

شاھد فیدیو "التعاون مع الفریق الشریك" لتتعرف على 

 كیفیة بناء شراكة قویة مع النادي الِشریك.  

 

 
 



 

1
0 

 الجزء الثاني: خطوات إنشاء النادي 

 التصمیم العالمي  جماعةتعرف على دلیل نادي . 1
لتبدأ  التصمیم العالمي فإن الوقت قد حان جماعةبما أنك االن تتمتع بأساسات قویة في القیم التربویة التي یقوم علیھا نادي 

 التصمیم العالمي" كل ما تحتاجھ من أجل إنشاء وتشغیل نادیك.  جماعةعملیة انشاء النادي الخاص بك!  یغطي "دلیل نادي 

 

 . ابدأ باستقطاب األطفال 2
متى ما تعرفت على الدلیل ابدأ باستقطاب األطفال. ابدأ ھذه الخطوة في أسرع وقت 

 ممكن. 

 13و 10الذین تتراوح أعمارھم بین  طفاللأل التصمیم جماعةتم تصمیم نادي  •

 ، اال انھ مناسب أیضاً لألطفال األصغر او األكبر من ذلك. سنة

 12الى  9یتراوح بین التصمیم العالمي  جماعةنادي العدد المثالي ألعضاء  •

 األندیة التي تضم أعداداً أكبر او أقل تعمل بشكل جید أیضا. اال ان طفل، 

 یھا عن النادي. ستجد في مقدمة دلیل النادي إعالن استقطاب ورسالة للوالدین تشرح ف

 

 . اتصل بقائد النادي الشریك 3
اتصل بقائد النادي الشریك وذلك بتعبئة نموذج "اتصاالت القادة"  ،بكیفیة عمل الشراكةاآلن أصبحت على درایة  أنكبما 

 وفیھ تتحدث عن نفسك وعن نادیك ثم تقوم بإرسالھ الى قائد النادي اآلخر. 

-13من دلیل الستة أسابیع، وفي صفحة  14-12قم بتعبئة نموذج "اتصاالت القادة". تجد النموذج في صفحة  .1

 من دلیل االثني عشر أسبوعاً.  17

ك إیاه فریق العمل المسؤول ستخدم العنوان البریدي الذي أعطاأرسل النموذج المكتمل الى قائد النادي الشریك. ا .2

  عندما قام بعملیة المطابقة. 

 

 . تحدث الى قائد النادي الشریك 4
عندھا  یصبح الوقتكل منكما على اآلخر،  وتعرف ،كل واحد منكما نموذج "اتصاالت القادة" من اآلخر استلممتى ما 

 ً ل ھذا الطرق التي تفضلون، وخال أي. رتبا اتصاال مع بعضكما البعض بللحدیث والتخطیط بشكل أكثر تفصیالً  مناسبا

 االتصال قوما بما یلي: 

 التأكید على الموعد المحدد لكل جلسة من جلسات النادي. .1

 . لتبادل المعلومات االتفاق على مواعید وطریقة االتصال فیما بینكما .2

 



 

1
1 

 . التأكید على مواعید النادي 5
ً  واتفق ،د المحددة لكل جلسة من جلسات الناديعلى المواعیاتفق معھ عندما تتحدث الى قائد النادي الشریك  لى ع أیضا

 تبادل المعلومات. لاالتصال  موعد

من دلیل الستة أسابیع وفي  15سّجل ھذه المواعید على "جدول مواعید النادي الشریك". ستجد ھذا الجدول في صفحة 

 من دلیل االثني عشر أسبوعاً.   17-16صفحة 

  . اجمع المواد  6
النادي تصبح مستعداً تقریباً الخاصة بمواعید المتى ما قمت بتحدید 

للبدء، كل ما علیك القیام بھ اآلن ھو جمع وشراء المواد الالزمة 

 للقیام بالتحدیات الھندسیة. 

إن ى أكثرھا. سھل الحصول علومن الالمواد لیست باھظة الثمن 

دفعة واحدة،  شئت قمت بتوفیر المواد التي ستحتاجھا لكل النشاطات

  او یمكنك شراء ما تحتاجھ لكل جلسة على حدة. 

في كلتا الحالتین انظر الى قائمة "المواد األساسیة" لتتعرف على ما 

  من دلیل االثني عشر اسبوعاً.  23-20الستة أسابیع وفي صفحة  دلیل من 21-18ستجد القائمة في صفحة ستحتاجھ. 

 مواد بدیلة.   واستخداملالرتجال  أطلق العنان لنفسك المواد المحددةإذا لم تكن قادراً على توفیر 

 

  . ابدأ بقیادة نادیك 7
 التصمیم العالمي"!  جماعةنھنئك على انھاء "تدریب قائد نادي 

-16للقاء نادیك (صفحة عند االستعداد  التدقیق الجاھزة حتى تتأكد من ان لدیك كل ما تحتاجھ قائمة استخدمقبل ان تذھب، 

  من دلیل االثني عشر أسبوعاً).  19-18من دلیل الستة أسابیع وصفحة  17

 استمتع! 

 


