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 مقدمة
ة سرة وشبكن بين الجمعية المصرية لتنظيم األتم تصميم هذا الدليل بالتعاو

كان كي يساعد بدعم من صندوق األمم المتحدة للس -مصر -تثقيف األقران 
رة وتصميم جلسات تثقيفية /مدربين( على إداالميسرين )مثقفي أقران

الل مواقع تساعدهم على إدارة الموضوعات بشكل تفاعلي من خ؛ تفاعلية
ا مع الظروف التي وجاء ذلك تماشي   ستااةة المختلفة المتاةة عبر انإنترن اال

 .covide-19يمر بها العالم نتيجة تفشي ةيروس كورونا 
مع منهجية التعلم  ىةي خلق بديل يتماش ر  ا علينا أن يكون لنا دولذا كان لزام  

ديم محتوى ةي تق -مصر -النشط التي تتبناها شبكة تثقيف األقران 
 شكل تفاعلي.بمعلوماتي صحيح 

 

 دعدا فريق األ
 :تصميم المحتوى

 استشاري تدريبمصطفى ربيع محمد/ 
 مصر - الشباب األقران مدرب بشبكة هبه محمد حسن/

 

 :ةلغوي مراجعة
   زهوة بصري 
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 دعن الشركاء
 

 

 :الجمعية المصرية لتنظيم األسرة
 

 نبذة عن الجمعية:
لتنظيم االسرة هي مقدم خدمات قومي وداعي من اجل الصحة وتدعم الحقوق االنجابية للجميع، وتعد من  الجمعية المصرية

عاما  من أجل  62أول المنظمات األهلية التطوعية الخدميـــة ةي مجــــال تنظيم االسرة والصحة انإنجابية، تعمل على مـــدار 
ياة جيدة يكون لهم ةيها ةرية اتباع ةياة انجابية صحية مبنية على خيارات أن يتمتع النساء والرجال والشباب ةي مصر بنوعية ة

 مستنيرة.
باسم  8662باسم الجمعية العامة لتنظيم االسرة وعام  8666باسم جمعية الدراسات السكانية، وعام  8655أشهرت عام 

. 6286الجمعية المصرية لتنظيم االسرة، عاو انإتحاد الدولي لتنظيم األسرة منذ عام   
تخاع الجمعية لإلشراف انإداري من وزارة التاامن االجتماعي ولإلشراف الفني من وزارة الصحة والسكان.   

 %25تمثيل مرأة و %55عاو منتخب، ةيث يتم اعتماد سياسة 85يتكون مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم األسرة من 
للجمعية.تمثيل شباب على كاةة مستويات مجالس انإدارات التابعة   

مركز لتقديــم خدمــات تنظيــم  855ةرع ةي غالبية محاةظات الجمهورية كما يتبع ةروع الجمعية  25للجمعية المصرية 
 األسـرة والصحة االنجابية ةي الحار والريف والمناطق الصحراوية والعشوائية والنائية.

ات والدعوة وكسب التأييد ةي مجال الصحة االنجابية نعمل دائما  على تقديم مستوى عالي الجودة من المعلومات والخدم
خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة، كما تدعم الجمعية المصرية لتنظيم االسرة ةق الشباب ةي الحصول على معلومات 

ى عيادة صديقة للشباب على مستو 87ب  2552وخدمات صحة انجابية عالية الجودة، ةيث تعتمد نظام مثقفي االقران منذ عام 
محاةظة. 82  

 

 

 مم المتحدة للسكانصندوق األ
 

صندوق األمم المتحدة للسكان هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تعمل من أجل عالم يكون ةيه كل ةمل مرغوبا ةيه، 
وكل والدة آمنة، ويحقق ةيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات .  

أن تعيش النساء والشباب ةياة صحية ومثمرة يعمل صندوق األمم المتحدة على زيادة اةتماالت .  
ومعدل –، انخفض عدد 8666ومنذ بدأ عمل صندوق األمم المتحدة للسكان ةي  السيدات الالتي يتعرضن للوةاة بسبب  – 

كثر كما أصبح  األسر أصغر من ةيث عدد األةراد وأكثر تمتعا بالصحة. وأصبح الشباب أ .مااعفات الحمل وانإنجاب بواقع النصف
 تواصال  وتمكينا عن ذي قبل

يناصر صندوق األمم المتحدة للسكان ةقوق الشباب، بما ةي ذلك الحق ةي الحصول على المعلومات الدقيقة والخدمات ذات 
ةبإمكان هؤالء الشباب ةال تمكينهم بالمعرةة والمهارات لحماية أنفسهم واتخاذ قرارات  .الصلة بالصحة الجنسية وانإنجابية



 

Page 6 of 100  
 

ة، أن يحققوا إمكاناتهم الكاملة وأن يساهموا ةي التحول االقتصادي واالجتماعي. إن االستثمار ةى الشباب، وخاصة مستبصر
هؤالء باعتبارهم آباء ومعلمو  .الفتيات المراهقات، هو واةد من أذكى االستثمارات التي يمكن لبلد من البلدان أن يقدم عليها

دورة الفقر وعلى تعزيز النسيج االجتماعي وخلق مستقبل مستداموقادة الجيل القادم، قادرون على كسر  . 
. 

 

 

 لشبابشبكة األقران ا
 

نبذة عامة عن شبكة األقران الشباب – مصر :  
قة و متكاملة أطلقها صندوق األمم المتحدة للسكان دوليا منذ عام  وبدأ العمل بها ةي مصر بعام  5225هى مبادرة خالا

اله والتشبيك مع الهيئات والمنظمات األخري من الركائز األساسية الداعمة دوما للشبكة 2555 ، وكان مبدأ عقد الشراكات الفعا
30علي مر تاريخها ةيث تام على المستوى الوطني نحو  شراكة علي مستوي نطاق المحاةظات ما  255شراكة وطنية ونحو  

مدرب وطني  255سسات ةكومية وجمعيات أهلية ومبادرات شبابية مختلفة، أما ةيما يخص األعااء ةتام نحو بين مؤ
ُمثقف قرين على مستوى الجمهورية ممن يعملون ةي مجال صحة المراهقين والصحة انإنجابية وقاايا  25555ومايقرب من 

م.العنف القائم على النوع االجتماعي وتنظيم األسرة وبناء السال  
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 :األهداف العامة إلنشاء هذا الدليل
  بما لديها من تقنيات تفاعلية. األقران سباقة نحو التعلم عبر اإلنترنتأن تكون شبكة تثقيف 
  لتعلم عبر اإلنترنتالتي تسعى لمجاراة التوجهات العالمية. 
  امها جديدة داخل الشبكة يمكن استخد أدواتاستحداث( عبر اإلنترنتonline)  العالم الواقعي أو

(offline). 
 .التغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره 
  التواجد داخل العالم اًلفتراضي للوصول للفئات المستهدفة المتاحة في هذه المساحة والتي

 تزيد يوم بعد يوم.
 الحفاظ على المجهود، ظ على البيئةالحفا ،الحفاظ على المال، الحفاظ على الوقت. 
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 :للجلسات دعدا األ
 .حدد األهداف التي تريدها من الجلسة/ التدريب 
 التي تناسب الفئة المستهدفةو العناصر الهامة في كل موضوع اختر. 
 ن تكون بشكل تفاعلي.أنشطة مناسبة للمحتوى على جهز مجموعة من األ 
 جهز عرض تقديمي (Power point) للمحتوى.  
  فردية أنشطة ،مواقع تفاعلية ،فيدوهات ،طريقة العرض ما بين مجموعات عملنوع في، 

 .إلخ.. .تحدي
 للغايةلذلك كن مستعد ؛ استعد ألي طارئ يمكن أن يحدث. 

 

 اطريقة استخدامها  ااتاأل
 ةاآلتي( دوات)األ رامجأو الب التعامل مع المواقع مجموعة من النقاط التي تسهلر ببد أن نذك   في البداية ًل

 للحصول على أكبر استفادة منها والتعامل معها بكل سهولة:
 جميع مشتمالته. جولة تفقدية داخل الموقع والتعرف علىعلى عمل  اةرص -
 لبحث عن النماذج الجاهزة إن وجدت.قم با -
 ذج المتاةة لإلنشاء.وعدد النما داخل الموقع، نشطةتأكد من معرةة عدد المشاركين الذي تستوعبه األ -
 (.إلخ...... .تقسيم مجموعات -نشاط تناةسي -) كعرض نشطةاستخدامات األ -
 بكل موقع. الخاصةتعرف على المميزات والعيوب  -
 ال بد من اختبار النموذج قبل استخدامه مع المشاركين. -
كيفية  بحث عنوت، مشاركن يواجهها الأكمشارك لتعرف الصعوبات المحتمل  امسبق   نشطةقم بتجربة األ -

 .سهولة للمشارك أكثرمواجهتها لجعل النشاط 
استخدام تطبيقات الهاتف الجوال يرجى أن وةي ةالة  ،بكل موقع قبل استخدامه الخاصةراجع التحديثات باستمرار  -

ا  .ألخر إصدار تكون محدثة طبق 
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 wheel of names: الموقع -التقنية -داةاأل
 https://wheelofnames.com:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة : 
 https://bit.ly/3suj3rc 

 معلومات هامة تخص األداة:
 حذف.نشاء النماذج حتى ًل ت  على إسنة ًل بد من فتح النماذج قبل مرور  -
 سنة .ا كي تظل مفعله هو له  قصىم مشاركتها الحد األالروابط التي يت -
انسخة من محتواها وحفظها للمشاركين ويمكنهم أخذ يمكن مشاركة روابط النماذج و - التعديل  أيضا

 عليها.
 

 Zoom: الموقع -التقنية -داةاأل
 https://zoom.us/signin:لرابط ا

 : وضبط اًلعدادات دام اًلداة طريقة استخ
 https://bit.ly/3Esi7pG 

 معلومات هامة تخص األداة:
 دقيقة. 49المدة المتاحة لالستضافة  -
  .مشارك( 499ب عدد مشاركين حتى مئة )يمكن استيعا -
انك تتفاعل على البرنامج من خالل اعدادات   zoomيرجي العلم انه في حالة حضور تدريب او اجتماع على  -

 (Hostمن قام بإنشاء اًلجتماع )

 

 Mentimeterالموقع:  -التقنية -األداة

 https://www.mentimeter.com :لرابطا
 طريقة استخدام اًلداة : 

/bit.ly/3EtPyIchttps:/  
 معلومات هامة تخص األداة:

( التي تحتوى على اسئلة وانشطة تفاعلية محدود )شريحتان فقط( ويمكن اضافة Slidesعدد الشرائح ) -
 شرائح اكثر لكنها محدودة التفاعل 

 د من المشاركين.ويمكن استيعاب عدد غير محد -
 ج.ليه عن طريق مشاركة رابط النتائع نسخة من النماذج المنفذةأخذ يمكن للمشاركين  -
 

 

https://wheelofnames.com/
https://bit.ly/3suj3rc
https://zoom.us/signin
https://bit.ly/3Esi7pG
https://www.mentimeter.com/
https://bit.ly/3EtPyIc
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 Padletالموقع:  -التقنية -األداة
 https://padlet.com:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة : 
 https://bit.ly/3FGXBmk 

 معلومات هامة تخص األداة:
 نماذج  5للنماذج المتاحة قصى الحد األ -
 . نماذج( 5)ال للنماذج المستخدمة من قبل أرشيفبعمل محدودية العدد  يمكن التغلب على  -
 نماذج( 5من خالل استبداله بأحد النماذج المنفذة مسبقا )من ضمن ال شفة ماذج المأريمكن استعادة الن -
 .يمكن استيعاب عدد غير محدد من المشاركين -
 غة العربية.يدعم الل -

 
 Ahaslidesالموقع:  -التقنية -األداة

 /https://presenter.ahaslides.com :لرابطا
 طريقة استخدام اًلداة : 

https://bit.ly/3z1fv0X  
 معلومات هامة تخص األداة:

 .استخدامها في النموذج غير محدود ( التي يمكنSlidesالشرائح )عدد  -
  .أقصىكحد  ستوعب سبعة مشاركيني -
أو اًلنشطة التي ًل تطلب دخول مشاركين يمكن استخدامها في انشطة المجموعات  7للتغلب على ال -

 المشاركين سويا في نفس الوقت .
 
 

 Quizizzالموقع:  -التقنية -األداة
 https://quizizz.com/admin:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة : 
https://bit.ly/3qni21v  

 معلومات هامة تخص األداة:
سئلة ( به أPower point)بديل للـ تقديمي يمكن استخدامه كنشاط تنافسي بين المشاركين أو كعرض  -

  تفاعلية.
 ( لتجنب محدودية اًلعدادات والخيارات عند انشاء اي نشاط .Teacherعند انشاء حساب يتم اختيار ) -
 
 

https://padlet.com/
https://bit.ly/3FGXBmk
https://presenter.ahaslides.com/
https://bit.ly/3z1fv0X
https://quizizz.com/admin
https://bit.ly/3qni21v
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 Word wallالموقع:  -التقنية -األداة

 /https://wordwall.net:لرابط ا
 طريقة استخدام اًلداة :

 https://bit.ly/33OK8Li 
 معلومات هامة تخص األداة:

 يمكن استخدامه كنشاط تنافسي بين المشاركين أو كعرض تفاعلي. -
 .استخدام أنشطة خمسة أكثرعلى اختيار  احرصلذا ؛ أقصىجديدة كحد  خمسة نماذجنشاء إيمكن  -
ا بعمل نسخ أخرى ن تقوموومنها يمكنكم أ ة كأمثلة،اآلتية نماذج مسلخايمكنكم استخدام  -

 للموضوعات
https://bit.ly/3qtqrjQ 

https://bit.ly/3FycNCg 
https://bit.ly/3ptLiEA 

https://bit.ly/3mz4Ght 
 https://bit.ly/3ptAxSt 

 

 Google formsالموقع:  -التقنية -األداة
 https://docs.google.com/forms :لرابطا

 طريقة استخدام اًلداة :
 https://bit.ly/33OK8Li 

 معلومات هامة تخص األداة:
 ص.صائخالليها للتمتع بالعديد من إ Adds إضافةيمكن  -

 
 

 games for the brainالموقع:  -التقنية -األداة
 https://www.gamesforthebrain.com:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة :
https://bit.ly/3mBLzmT  

 معلومات هامة تخص األداة:
 دون الحاجة لتصميم التمرين .  مارين تنشيطيةيوجد بها العاب يمكن استخدامها كت -
 ًل تحتاج الي تسجيل دخول او انشاء حساب عند استخدامها . -

 
 

https://wordwall.net/
https://bit.ly/33OK8Li
https://bit.ly/3qtqrjQ
https://bit.ly/3FycNCg
https://bit.ly/3ptLiEA
https://bit.ly/3mz4Ght
https://bit.ly/3ptAxSt
https://docs.google.com/forms
https://bit.ly/33OK8Li
https://bit.ly/3mBLzmT
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 stopwatch-onlineالموقع:  -التقنية -األداة
 stopwatch.com-https://www.online:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة :
https://bit.ly/3ep7Csr  

 معلومات هامة تخص األداة:
 مريندامها كتخض اًلنشطة التي يمكن استيحتوي أيضا على بع باًلضافة ًلستخدامه كمؤقت فهو -

 تنشيطي
 ل او انشاء حساب عند استخدامها .ًل تحتاج الي تسجيل دخو -

 
 

 Baamboozleالموقع:  -التقنية -األداة
 https://www.baamboozle.com/login :لرابطا

 طريقة استخدام اًلداة :
 https://bit.ly/3Jif32U 

 مة تخص األداة:معلومات ها
تغلب على ذلك يتم انشاء نسخة لًل يمكن التعديل على نسخة تم مشاركتها معك )خاصية مدفوعة( ل  -

 جديدة ونسخ اًلسئلة الموجودة بالنموذج الذي تم مشاركته معك .
اقل مما هو متاح في الفورم عند مشاركة نسخة تتيح اًلداة عدد محدود من المجموعات واًلسئلة . - -

 تقوم انت بتصميمه . الذي
 

 slides goالموقع:  -التقنية -األداة
 /https://slidesgo.com :لرابطا

 طريقة استخدام اًلداة
 https://bit.ly/3He4QTj 

  معلومات هامة تخص األداة:
 ج قبل تحميلها واستخدامها يتيح الموقع عرض النماذ -
 يتيح النموذج ايقونات يمكن استخدامها خالل اعداد المحتوى الخاص بك .  -
  Google slidesو   Microsoft Powerpointيتيح الموقع تحميل النموذج  باًلمتدادات التي تتناسب مع  -
جب مراعاة اختالف محتوى يبعض المعلومات عن التحتوي اًلداة على نماذج باوربوينت جاهزه وبها  -

 استعمال النماذج بمحتواها . المحتوى فال يتم
 

 

  

https://bit.ly/3ep7Csr
https://www.baamboozle.com/login
https://bit.ly/3Jif32U
https://slidesgo.com/
https://bit.ly/3He4QTj
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 Nearpodالموقع:  -التقنية -األداة
 /https://nearpod.com:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة :
https://bit.ly/3sI0uQa  

 هامة تخص األداة: معلومات
به وايضا كاداة  وتمارين تنشيطية يحتوي على العديد من الخيارات التي تتيح استخدام اختبار تنافسي -

 عرض للمعلومات.
يمكن انشاء شرائح وعروض تقديمية وتصميمها من البداية أو ادراج نموذج عرض تقديمي جاهز  -

 وقع واضافتها في الترتيب الذي تريده .واضافة انشطة تفاعلية عليه من الخيارات المتاحة للم
 
 

 thing linkالموقع:  -التقنية -األداة
 https://thinglink.com:لرابط ا

 طريقة استخدام اًلداة :
https://bit.ly/3pBXNy1  

 معلومات هامة تخص األداة:
( عند عمل حساب جديد على هذه اًلداة إلتاحة خيارات Education/schoolب مراعاة اختيار )يج -

 المشاركة المتوفرة باًلداة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nearpod.com/
https://bit.ly/3sI0uQa
https://thinglink.com/
https://bit.ly/3pBXNy1
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 ااستخداماتها:  ااتاأل
 الرابط / مثال توضيحي األ اة النشاط

 /ZOOM https://zoom.us مواقع استضافة
 Google Meet https://meet.google.com/?pli=1 
 Microsoft Teams https://teamsdemo.office.com/#/ 

 Wheel of names تعارف وكسر جليد

 رابط االداة
https://wheelofnames.com/ 

 رابط انشطة تم تنفيذها بهذه االداة
Suhttps://bit.ly/3daWH 

https://bit.ly/3rqeNIN 

 Wordwall 

 : الموقع رابطأوال 
https://wordwall.net/ar 

النماذج االكثر استخداما بما يتناسب  رابطثانيا 
 : مع انشطة الشبكة

https://bit.ly/3qtqrjQ 

https://bit.ly/3FycNCg 
https://bit.ly/3ptLiEA 

https://bit.ly/3mz4Ght 
https://bit.ly/3ptAxSt 

 

 Bamboozle 

 االداة  رابط
https://www.baamboozle.com/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
https://bit.ly/3AOk66r 
https://bit.ly/3BvqtLy 

 

 Google forms قبلي/بعدياختبار 
 االداةانشطة نفذت بهذه   رابط

https://forms.gle/898LKt99E9a9sbJb8 
 

 Mentimeter 

 االداة رابط
https://www.mentimeter.com/app 

 يذها بهذه االداة انشطة تم تنف
https://bit.ly/3CP3VXevoting link :   _ 

 https://bit.ly/2Y5HNJwLink to the live results :  
  DgHzOehttps://bit.ly/3voting link :    _ 

https://wheelofnames.com/
https://bit.ly/3daWHSu
https://bit.ly/3rqeNIN
https://wordwall.net/ar
https://bit.ly/3qtqrjQ
https://bit.ly/3FycNCg
https://bit.ly/3ptLiEA
https://bit.ly/3mz4Ght
https://bit.ly/3ptAxSt
https://www.baamboozle.com/
https://bit.ly/3AOk66r
https://bit.ly/3BvqtLy
https://forms.gle/898LKt99E9a9sbJb8
https://www.mentimeter.com/app
https://bit.ly/3CP3VXe
https://bit.ly/2Y5HNJw
https://bit.ly/3DgHzOe
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 https://bit.ly/3dcpgivLink to the live results :   

 Aha slides 

 االداة رابط
https://ahaslides.com/ 

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

 Mentimeter جراج

 ةاالدا رابط
https://www.mentimeter.com/app 

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

 Padlet 

 االداة رابط
 https://padlet.com/dashboard 
 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط

 

 Aha slides 

 االداة رابط
https://ahaslides.com/ 

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 https://bit.ly/3otjS14 

 Padlet توقعات / قواعد

 االداة رابط
 https://padlet.com/dashboard 
 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط

 https://bit.ly/3rDeevg 

 Mentimeter 

 االداة رابط
https://www.mentimeter.com/app 

 تخدام هذه االداة بهاانشطة تم اس رابط
 

 Aha slides 

 االداة رابط
https://ahaslides.com/ 

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

 االداة رابط Games for the brain ألعاب تنشيطية
//www.gamesforthebrain.com/arabichttps:/  

 online-stopwatch 
 االداة رابط

stopwatch.com-https://www.online/  
 

 Wordwall  الموقع رابطأوال :  

https://bit.ly/3dcpgiv
https://ahaslides.com/
https://www.mentimeter.com/app
https://padlet.com/dashboard
https://ahaslides.com/
https://bit.ly/3otjS14
https://padlet.com/dashboard
https://bit.ly/3rDeevg
https://www.mentimeter.com/app
https://ahaslides.com/
https://www.gamesforthebrain.com/arabic/
https://www.online-stopwatch.com/
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https://wordwall.net/ar  
النماذج االكثر استخداما بما يتناسب  رابطثانيا  

  : مع انشطة الشبكة
https://bit.ly/3qtqrjQ 

https://bit.ly/3FycNCg 
https://bit.ly/3ptLiEA 

https://bit.ly/3mz4Ght 
https://bit.ly/3ptAxSt  

 Wheel of names 

 االداة رابط
https://wheelofnames.com/ 

 بها انشطة تم استخدام هذه االداة رابط
https://bit.ly/3daWHSu 
https://bit.ly/3rqeNIN 

 Nearpod 

 االداة رابط
https://nearpod.com/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

هام إدارة م
 مجموعات العمل

TRELLO االداة رابط 
https://trello.com/  

Google class room االداة رابط 
 https://classroom.google.com/h 

 Class Dojo االداة رابط 
https://www.classdojo.com/  

 االداة رابط online-stopwatch اتإدارة الجلس
stopwatch.com-https://www.online/  

 Zoom apps االداة رابط 
https://zoom.us/  

 Wordwall معلومات مشاركة

  : الموقع رابطأوال 
https://wordwall.net/ar 

النماذج االكثر استخداما بما يتناسب  رابطثانيا  
  : مع انشطة الشبكة

https://bit.ly/3qtqrjQ 

https://bit.ly/3FycNCg 
https://bit.ly/3ptLiEA 

https://bit.ly/3mz4Ght 
https://bit.ly/3ptAxSt  

https://wordwall.net/ar
https://bit.ly/3qtqrjQ
https://bit.ly/3FycNCg
https://bit.ly/3ptLiEA
https://bit.ly/3mz4Ght
https://bit.ly/3ptAxSt
https://wheelofnames.com/
https://bit.ly/3daWHSu
https://bit.ly/3rqeNIN
https://nearpod.com/
https://trello.com/
https://classroom.google.com/h
https://www.classdojo.com/
https://www.online-stopwatch.com/
https://zoom.us/
https://wordwall.net/ar
https://bit.ly/3qtqrjQ
https://bit.ly/3FycNCg
https://bit.ly/3ptLiEA
https://bit.ly/3mz4Ght
https://bit.ly/3ptAxSt
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 Quizizz 

 االداة رابط
 https://quizizz.com/admin 
 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط

 https://bit.ly/3D1z61D 

 Nearpod 

 االداة رابط
https://nearpod.com/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
https://bit.ly/3lKxEdN 

 https://bit.ly/3lHRlCS 
 https://bit.ly/3rFinyM 
 https://bit.ly/31AHisf 

 Bamboozle 

 االداة رابط
https://www.baamboozle.com/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 https://bit.ly/3BvqtLy 

 Aha slides 

 االداة رابط
https://ahaslides.com/v1/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
https://bit.ly/3rJefO8 

 https://bit.ly/3AWP1ha 

 Quiz whizzer 
 االداة رابط

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

 Wheel of names 

 رابط االداة
https://wheelofnames.com/ 

 رابط انشطة تم تنفيذها بهذه االداة
https://bit.ly/3Da94cc 
https://bit.ly/3DhDl9d 

 Blooket 

 االداة رابط
 https://www.blooket.com/ 
 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط

 
منافسات فردية / 

  : الموقع رابطأوال  Wordwall مجموعات

https://quizizz.com/admin
https://bit.ly/3D1z61D
https://nearpod.com/
https://bit.ly/3lKxEdN
https://bit.ly/3lHRlCS
https://bit.ly/3rFinyM
https://bit.ly/31AHisf
https://www.baamboozle.com/
https://bit.ly/3BvqtLy
https://ahaslides.com/v1/
https://bit.ly/3rJefO8
https://bit.ly/3AWP1ha
https://wheelofnames.com/
https://bit.ly/3Da94cc
https://bit.ly/3DhDl9d
https://www.blooket.com/dashboard
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https://wordwall.net/ar 
النماذج االكثر استخداما بما يتناسب مع  رابطثانيا  

  : انشطة الشبكة
https://bit.ly/3qtqrjQ 

https://bit.ly/3FycNCg 
https://bit.ly/3ptLiEA 

https://bit.ly/3mz4Ght 
https://bit.ly/3ptAxSt 

 Quizizz 

 االداة رابط
 https://quizizz.com/admin 

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها طراب
 https://bit.ly/3D1z61D 
 https://bit.ly/3kLT3TH 

 Bamboozle 

 االداة  رابط
https://www.baamboozle.com/  

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
https://bit.ly/3BvqtLy 

 Quiz whizzer 
 االداة رابط

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

تصميم محتوى 
 الموقع  رابط Slides go بوربوينت

slidesgo.comhttps:///  

 Slides goبديل  
Slide model 

 موقعال رابط
https://slidemodel.com/templates/ 

 Slides goبديل  
Slides carnival 

 موقعال رابط
https://www.slidescarnival.com/ 

 Google forms تقييم
 االداة رابط

 انشطة تم استخدام هذه االداة بها رابط
 

 Padlet اةاالد رابط 
https://padlet.com/dashboard  

 Mentimeter االداة رابط 
mentimeter.com/ 

 Aha slides االداة رابط 
https://ahaslides.com/ 

 

https://wordwall.net/ar
https://bit.ly/3qtqrjQ
https://bit.ly/3FycNCg
https://bit.ly/3ptLiEA
https://bit.ly/3mz4Ght
https://bit.ly/3ptAxSt
https://quizizz.com/admin
https://bit.ly/3D1z61D
https://bit.ly/3kLT3TH
https://www.baamboozle.com/
https://bit.ly/3BvqtLy
https://slidesgo.com/
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 :/التدريبةإ ارة محتوى الجلس
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 لتدريب:ل لجلسة/التمهيد ل
 ( قم بعمل مجموعةgroup على تطبيق ) (WhatsApp)  قبل  ركينمناسب للمشا آخرأو أي تطبيق

 .الجلسة بمدة ًل تقل عن يوم
 قم بعمل التعارف وكسر الجليد بينك وبين المشاركين على ( المجموعةgroup،) ( :نفسك  تخيلمثال

فريق ونريد في البداية أن نتعرف على بعض المعلومات عن هذا في رحلة إلى القمر وبصحبتك 
تشعر براحة عندما  (Emotionملصق )أكتر  -2 .شهرةاًلسم أو الدلع أو ال -4: اآلتيفشاركونا ب الفريق

 (.أسماءمانع من مشاركته معنا )بدون ذكر وًل  أحدهممع غريب حدث لك أو حدث موقف  -3 تراه.
 كر والثناء على تفاعل مع التعارف بكل حماس وشجع جميع المشاركين على ذلك وقم بالرد بالش

 .من يشارك
  جلسة.والتحديات وقواعد الالتوقعات قم بأخذ 
 .قم بعمل اًلختبار القبلي 
  كن على تواصل دائم على الجروب حتى بدأ الجلسة 
 عرف الحضور بهدف الجلسة والموضوعات التي سيتم مناقشتها. 
 وذكرهم بالتواجد بمكان به شبكة  أكد على المشاركين اًلهتمام بالحضور في الموعد المحدد

انترنت جيدة وفي مكان هادئ إ  .أيضا
 

 :جلسة/التدريبقبل بدء ال
  مما يجعلك على أتم اًلستعداد بدون معوقات يع احتياجاتكولبي جم اتماما تأكد من جاهزيتك. 
 ( يفضل أن تستضيف الجلسة باستخدام :)امعا  الهاتف الجوالوالحاسوب المحمول حسب األفضلية- 

 فقط. الهاتف الجوال -الحاسوب المحمول فقط
 فضل وجود ميسر مساعد ا كون)على أن ي ي   .المجمع للمشاركين( groupموجود بمجموعة ) أيضا
  أو الحاسوب المحمول  -نترنت جيدةتغطية إ)لتنفيذ الجلسة  أدواتقم بتجهيز كل ما يلزمك من

 Powerالعرض التقديمي ) -المواقع التي ستستخدمها -برنامج اًلستضافة -الهاتف الجوال
point). ..ا ببدائل لكل ما سبقن جاهزا وك وتأكد من جاهزيتها لالستخدام،( إلخ. 

 قائق(.ستضافة قبل المشاركين بمدة ًل تقل عن )خمس دتواجد على برنامج اًل 
 عند الدخول أو موسيقى هادئة أو  ة افتتاحية مبهجة يراها المشاركونقم بعمل مشاركة بصور

 حماسية.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 21 of 100  
 

 عند بدء الجلسة/التدريب:
 يمكنك خاللها عمل نشاط تفاعلي أو لعبة للمرح ، ءدقائق حتى موعد البد انتظر من خمس لعشر

 وبين المشاركين. ككسر الحاجز النفسي بين؛ بهدف فقط
 رفع اليد -)المحادثة ، مثل:التي سيستخدمونها خالل الجلسة دواتعرف المشاركين باأل- share-. ...

 .جلسةكل  ( حسب متطلباتإلخ
  قبل البدء.ين في الجلسة/ التدريب المشارك أسماءقم بتوثيق 
  اتأكد من أن جميع المشاركين يسمعونك  )كتابة عدد معين ومنصتين لك بأن تطلب منهم مثالا  جيدا

 .في المحادثة(
 ( أو اإلنترنتمن المشاركين غلق الميكرفونات والكاميرا )للحفاظ على انتظام جودة  اطلب

 وقم أنت بذلك. استأذنهم
 يفضل بدون شرح إًل في حالة وجود ما يستدعي ) تالتوقعات والقواعد والتحديا نتائج قم بعرض

ا ننا سنسعى د في النهاية أوأك (،ذلك ومفيدة روج من الجلسة بنتائج مرضية تعم خلل جاهدينسويا
 .للجميع

 في حالة  2 رقم -في حالة طلب التعليق 4كتابة رقم  :مثل كإشارات، حدد بعض األرقام للمشاركة
 حالة فهم المحتوى.في  3رقم  -عدم وضوح ما يتم عرضه

 المشاركين معك التأكد من تفاعل ا علىدائما  احرصو نشطةقم بالبدء في األ. 
 التدريب: بعد الجلسة/

 ن وجدت قبل الشروع في إسئلتهم أ عن جابة، وقم باإلمشاركين في نهاية كل جلسةللشكر قدم ال
 الجلسة التي تليها.

 ما  طبيقبية وحماسية تساعدهم على تيجاإمشاركين وقدم لهم تغذية راجعة للشكر قدم ال
 التدريب. تعلموه خالل الجلسة/

 قمت بستجيلهان إلجلسة لالتي قمت بشرحها وتسجيل  المادة العلمية إرسالقم ب. 
 ذلك في نهاية الجلسة. تكن قد فعلت التقييم إن لمواًلختبار البعدي  إرسالقم ب 
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 لتدريب المدربين أيام ستةأجندة دعمل 
 

 :تصميم أجندة التدريب/الجلسة يةف: كيأاًل 
 

 هدفة: تالفئة المس
)أو تعزيز أو تغيير/تعديل ( إكساب إحداث التغيير المباشر بكلما كانت الفئة المستهدفة قادرة على 

اوتذكر ، ( كلما كان ذلك أفضل)أو السلوك أو المهارةالمعرفة  ننا قد ًل نستطيع أن نصل إلى الفئة أ جيدا
؛  ية بالتغييرالمستهدفة المعن لكننا على وعي كامل وإدراك أنه يحيط بها مجموعة من الفئات مباشرةا

 .المستهدفة األخرى وهم يمثلون أهمية كبيرة
 :  الموضوع

قد تحتاج إلى عرض الموضوع بالكامل أو أحد عناصر 
 الموضوع أو مجموعة من العناصر.

 : الرسالة
من  والمقصود بها هنا النتيجة النهائية المرجوة

هل أريد في )التدريب أو الجلسة على حسب اًلحتياج 
أن أكسب  ؟ أمتعديل سلوك ؟ أمالنهائية أن أرفع وعي

 :( فمن أسمى الرسائل التي قد نسعى إليهامهارة
أن يكون لدينا شباب واعي وقادر على تغيير العادات 

 السلبية التي تحيط بالمجتمع.
طي التحديات أن يكون لدينا مجتمع واعي وقادر على تخ

التي تواجهه بإيجابيه ويتصدى لكل العادات السلبية 
 التي قد تؤثر على تقدمه.

 
 األهداف العامة: 

طوات/ المحطات التي نضعها لتحقيق الرسالة وفيها نذكر مجموعة العناصر التي سيتم عرضها لخاهي 
 في المحتوى التدريبي.

  :العدد المستهدف
  أو يزيد.قد يقل العدد قليالا  فرد كلما كان ذلك أفضل وأيسر، 29 الى 45كلما كان العدد في حدود الـ 

 : الجلسة )برنامج اًلستضافة( /تنفيذ التدريب طريقة
اص بك لخامنها ما يمكنك من عرض المحتوى  اختريوجد العديد من برامج استضافة الجلسات والتدريبات 

 .أو غيره من البرامج والمواقع  Zoomسواء برنامج 
 وعدد الساعات: عد التدريب/ الجلسة مو

ا على المرونة في حرص دائما كين وحدد وقت يتالئم مع األغلب واالموعد المناسب ألغلب المشار اختر
 .اتحديد عدد الساعات بحيث ًل تسهب في تفاصيل زائدة وًل تنقص من المحتوى المطلوب شيئا 

الفئة 
ةالمستهدف

الموضوع

الرسالة
األهداف 

العامة

العدد 
المستهدف

عدد 
ساعات 
التدريب
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ا  : مالحظات هامة جدا
 ا احرصلذا  ،بعضهم البعضا با وثيقا اطا كل العناصر السابقة مرتبطة ارتب عند تحديد عنصر  دائما

 .منهم أن تقوم بمراجعة باقي العناصر حتى تتأكد من أن ذلك متناسب مع الجميع
 مثل ) ،محتوى تعليمي عدادإعلى  كيمكنكم اًلستعانة بأحد النماذج التي تساعدADDIE 

model.) 
 

 :: معايير اختيار المشاركيناثانًي 
 قدرة على حضور التدريب لديه ال

 على األقل.......دقيقة.لمدة
  جلسةخالل مدة ال اإلنترنتمتاح له. 
 .مستعد للتفاعل خالل الجلسة 
 روفون، يمكنه المشاركة بالتحدث من خالل المايك

 .المايكرفون فقط على األقل ،الكاميرا
  يمكنه نقل هذه المعلومات إلى المجتمع المحيط

 به.
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 ثالًثا: األجندة
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 ندةجاأل 
 جندةاأل

 اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول
 الترةيب واةتتاةيات التدريب 
  عبر مقدمة عن الجلسات

وكيفية  (onlineانإنترن  )
لتخطيط لها وإدارتها ا

 بشكل ةعال
  تعريف المشاركين بمواقع

 االستااةة
 ةالمدونة األخالقي 
  المفهومتثقيف األقران (- 

 (النظريات
  مدى انتباهنا "جلسة

 لصحتنا"
 تغيير سلم تعديل/

 25 ث من الشهرة 
 تقسيم المجموعات 

  تصميم وإدارة المحتوى
 "ADDIE model" التعليمي

 جندة تدريبيةتصميم أ 
 نجابيةمقدمة عن الصحة انإ 

 الحقوق( -)التعريف
 نجابيةمراةل الصحة انإ 
 صحة المراهقين 
 لتيسير المشتركا 

 

 األمومة اآلمنة 
 الوضع السكاني 
 تحديد تنظيم األسرة &

 النسل
 سرةوسائل تنظيم األ 
  تنظيم األسرة ةي ظل

 86 –كوةيد 
 بناء الفريق 
  الشائعات المتعلقة بتنظيم

 األسرة

 اليوم السادس امسلخااليوم  اليوم الرابع

  العنف القائم على النوع
تعريف بالنوع االجتماعي )ال

جتماعي والعنف اال
 شكاله(وأ

 نوع العنف القائم على ال
االجتماعي )األدوار 

 المجتمعية(
 تشويه األعااء التناسلية 
 زواج األطفال 

 

  تصميم االستمارات
 (:8وتحليلها )
 االختبار القبلي/ -التسجيل

البعدي مواقع تفاعلية 
ق العمل وإدارة نإدارة ةر

 المهام التدريبية
  تصميم االستمارات

 (:2يلها)وتحل=
تقييم  -التقييم اليومي

 تقييم المدربين -التدريب
 

 

  تطبيق استخدام الجلسات
ةي  (onlineعبر انإنترن  )

لعالم الواقعي الجلسات ا
(offline) 

 تحاير المشاركين للعروض 
 عروض المشاركين 
 تقييم  -بعدياالختبار ال

 تقييم المدربين -التدريب
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 الاليوم األ
األداة  العنوان / الموضوع م

 المستخدمة
 الوقت الهدف

 د 45 هدف التدريبعلى  أن يتعرف المشاركون -  Ppt افتتاح التدريب 4

سهامهم في دور الشركاء وإعلى ن ف المشاركوأن يتعر - - كلمة الشركاء 2
 د 45 لهذا الدليل عداداإل

كأداة   Bamboozleاستخدام موقع   أن يستطيع المشاركون - Bamboozle التعارف وكسر الجليد 3
 للتعارف وكسر الجليد

 د 39

كأداة  Mentimeterاستخدام موقع   أن يستطيع المشاركون - Mentimeter اًلختبار القبلي 4
 لالختبارات واًلستبيانات

 د 49

 Padlet التوقعات والقواعد والتحديات 5

تقديم الجلسات  على كيفيةن والمشاركأن يتعرف  -
 (onlineعبر اإلنترنت )ت بشكل تفاعلي اًلفتتاحية للتدريبا

 Padletاستخدام موقع  على نالمشاركو أن يتعرف -
 لمشاركة المعلومات كأداة تفاعلية

 د 49

 Google forms الصديق السري 6
كأداة Google formsاستخدام  ن من ون المشاركتمكأن ي -

 (onlineعبر اإلنترنت )تفاعلية في التدريبات ال
 تدريبن بجو من المرح خالل الشاركوأن يشعر الم -

 د 45

 Aha Slidesاستخدام  ن على وأن يتعرف المشارك - Aha Slides الجراج 7
 د49 ةكأداة تفاعلي

 د 45 ةاستراح 8

1 

عبر مقدمة عن الجلسات ال
وكيفية  (onlineاإلنترنت )

لتخطيط لها وإدارتها بشكل ا
 فعال

Ppt 

 Slides goموقع  ن على استخدامأن يتعرف المشاركو -
 استخدامه لتنفيذ محتوى عرض وتقديم مميزو

أهمية تعلم التقنيات التفاعلية المشاركون على  فتعرأن ي -
 (onlineعبر اإلنترنت )

ساليب الفعالة التي تساعدهم األعلى ن وف المدربعرأن يت -
 بشكل مثمر (onlineعبر اإلنترنت )على تقديم جلسة 

 د 29

ن بمواقع تعريف المشاركي 49
موقع زووم كبديل تمكين المشاركين من استخدام أن يتم  - Zoom اًلستضافة

 د 39 للقاعة التدريبية

 Wheel of namesأن يتعرف المشاركين على استخدام موقع - Wheel of names المدونة األخالقية 44
 كأداة تفاعليه لمشاركة المعلومات

 د 29

 -)المفهومتثقيف األقران  42
 Word wall (رياتالنظ

 Word wallن على استخدام موقعأن يتعرف المشاركو -
 واستخداماته

 قرانمقدمة عن تثقيف األن على أن يتعرف المشاركو -
 د 25

 د 45 ةاستراح 43

 جلسة "مدى انتباهنا لصحتنا" 44
 تغيير سلم تعديل/

Zoom: Raise hand 
Padlet 

 Padletن استخدام موقع أن يستطيع المشاركو -
 د 25 لمشاركة المعلومات كأداة تفاعلية
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 Online Stop watch‘ ث من الشهرة 39 45
عبر اإلنترنت  لدى المشاركين مهارات العرض والتقديم إثقال -

(online) 
 Online stop watchن على موقع أن يتعرف المشاركو -

 د 49

 Online stopعلى استخدامات موقع ن أن يتعرف المشاركو - Online stop watch تقسيم المجموعات 46
watch 

 د 49

 Google forms ختام اليوم والتقييم 17

واستخدامه  google formsموقع على  نتعرف المشاركوأن ي -
 في تصميم استمارة تقييم

يجابيات والسلبيات التي أن يقوم المشاركون بعرض أهم اإل-
 تمت خالل اليوم

 د 49
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 ولاليوم األخط سير جلسات 
 افتتاح اليوم الموضوع:

 ن على التدريب وأهدافه وشكرهم على الحضور.أن يتعرف المشاركو:الهدف
 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:

 ًل يوجد المستخدمة:   دواتاأل
 ًل يوجد : نموذج العمل

 ًل يوجدتصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

بال أي أسئلة من المشاركين فيما عريف بالتدريب وأهدافه واستقن بالتيقوم الميسرو -
 و المحتوى. يخص أيام التدريب أ

 ختام الجلسة:
يب ن على التدريب بتشجيع المشاركين للبدء في التدرون أو القائمويقوم الميسر -

لبي  أقصىكل توقعاتهم وسيتم الحرص على تقديم  والتأكيد على أن المحتوى سي 
 استفادة من المادة العلمية المقدمة.

 

 كلمة الشركاء :ضوعالمو
  دمات التي يقدمونهاخالالشركاء ون على أن يتعرف المشاركو :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد المستخدمة:   دواتاأل

 ًل يوجد :نموذج العمل
 ًل يوجدتصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

دمات التي تقدمها خلايقوم ممثل عن كل شريك للتعريف بالمؤسسة التابع لها و -
 ودورها في هذا التدريب.

ا الدور أو المسؤولين ا من الشركاء يقوم أحد الميسرين بهذيا في حالة عدم وجود ممثل أل -
 عن التدريب.

 ختام الجلسة:
التقدير والجهد المبذول للشركاء في بداية  الميسر على المشاركين أهمية تقديميؤكد  -

 مثقفو األقرانو مدربوني في تدريب البشكل أساسنشطة على أن يكون ذلك تنفيذ األ
 وليس بالضرورة في الجلسات في حالة استهداف فئة قد ًل يفيدها التعريف بالشركاء.
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التعارف وكسر الجليد :الموضوع  
 فيما بينهم في بداية التدريبيجابية إروح ن بأن يشعر المشاركو:الهدف

 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 Bamboozleداة المستخدمة:األ

 https://bit.ly/3AOk66r: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : تصميم الجلسة من خالل الرابط اآلتي يمكنكم معرفة كيفية
 خط سير الجلسة:

(  ليقوموا أقصىمجموعات )بحد  4لى أنه سيتم تقسيمهم إنقوم بتعريف المشاركين  -
ابالتعرف على بعضهم البعض   .جيدا

ـ  4تقسيم المشاركين إلى  - المتاحة في موقع  Break out Roomsغرف عن طريق خاصية ال
 زووم وعلى كل مجموعة:

 ا لمجموعتها.تطلق اسما ن أ 
  على اًلسئلة. جابةتختار من سيقوم بتنسيق اإلأن 
 جموعة من ن الملتتمك التعرف على بعضهم البعضفراد المجموعة بأم قوأن ي

 (فرادها )في خالل الوقت المتاح لهمأجمع المعلومات عن 
( لرابط Share Screenلغرف يقوم الميسر بعمل مشاركة )المحددة ل بعد انتهاء مدة -

 ات المناسبة له.عدادالنشاط وضبط اإل
 ثناء مجموعات العمل.تم اختيارها أ المجموعات التي أسماءات عداد*على أن تشمل اإل

 / أو يغلقها هو.ن يقوموا بإغالق الميكرفوناتسر من جميع المشاركين أيطلب المي -
أتى عليها الدور أن تقوم باختيار  مطلوب من المجموعة التيال التوضيح للمشاركينيتم  -

  .رقام الموضحة في النشاطرقم/ شكل من األ
تاروا المجموعة األولى أن يقوموا بفتح الميكرفونات ويخب نمشاركياليطلب الميسر من  -

 شكل. رقم/
هم السؤال الذي تم يقوم الميسر بالضغط على الرقم/ الشكل الذي تم تحديده ثم يوجه ل -

 على السؤال خالل الوقت المحدد.  تياره وعلى ممثل المجموعة أن يجيباخ
 نقاط للمجموعة حسب إجابتهم إن كانت صحيحة أم ًل. إضافةيقوم الميسر ب,  -
  .األولى مع باقي المجموعات يكرر الميسر ما تم مع الجموعة -
  .( أخرى من اًلسئلةRoundجولة )أخذ يقوم الميسر ب -

 ا على الوقت المتاح له* يقوم الميسر باختيار عدد الجوًلت بناءا 
 يتم شكر المجموعة التي فازت ويقدم لباقي المجموعة التحية. -

https://bit.ly/3AOk66r
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 ختام الجلسة:
اعلى بعضهم البعض ن يتعرفوا يتم التأكيد على أنه على جميع المشاركين أ -  كي جيدا

 .تتحسن جودة العالقات بين المتدربين ويزيد بينهم الود
 

 ختبار القبلي : اًلالموضوع
الموضوعات التي سيتم التي يمتلكها المشاركون حول المعرفة مقدار شافأن يتم استك: الهدف

 .مناقشتها خالل التدريب
 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:

 Mentimeterمستخدمة:األداة ال
 :نموذج العمل
 https://bit.ly/2XWAHqpرابط التصويت  

 https://bit.ly/3oeXJ6Yرابط النتائج 
 تصميم الجلسة:

 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 ير الجلسة:خط س
نشاؤها للمشاركين قبل لنموذج خالل المجموعات التي يتم إن نرسل هذا ايمكننا أ -

 ...التدريب
نوضح للمشاركين أن اًلختبار القبلي ليس امتحان وإنما مقياس لمقدار المعرفة التي  -

يمتلكونها قبل وبعد التدريب، وأن هذا سيساعدنا على معرفة أثر التدريب في النهاية؛ 
 سئلة من واقع معرفتهم الحقيقية.يجب عليهم أن يجيبوا على األلذلك 

ها في حالة وجود من لم يقم إرساليقوم الميسر بمراجعة عدد الردود لالستمارة وإعادة  -
 بملئها.
 ختام الجلسة:

ثر التدريب هو اًلختبار ن ويؤكد على أن جزء مهم من قياس أيشكر الميسر المشاركي -
ا على على التعاطي مع التدريب بناءا أنه يساعد بشكل كبير   عنالقبلي/ البعدي فضالا 
 مستويات المشاركين.

 
 
 
 
 

https://bit.ly/2XWAHqp
https://bit.ly/3oeXJ6Y
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 : التوقعات والقواعد والتحدياتالموضوع
القواعد التي تضمن الحفاظ على المناخ العام أن يشارك المتدربون بتوقعاتهم ووضع :الهدف

 .للتغلب عليها ؛التي قد تعوقهم للتدريب ومعرفة التحديات
 مدربون/ مثقفو األقران ة المستهدفة:الفئ

 Padletاألداة المستخدمة:
 https://bit.ly/3maGXDj: نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
نشاؤها للمشاركين قبل التدريب ت التي يتم إلنموذج خالل المجموعان نرسل هذا ايفضل أ -

 ...للحفاظ على وقت التدريب
لقطة شاشة  إرساليفية التعامل مع الموقع من خالل يوضح الميسر للمشاركين ك -

(screenshot) مرللخطوات إن تطلب األ. 
( وكذلك Likeثناء تسجيل المشاركين بعمل إعجاب )قوم الميسر بالتفاعل مع النموذج أي -

ايق التعل  ي رد غير واضح. في حالة وجود أ أيضا
ثناء ( للمشاركين ومناقشتها أshare screenيقوم الميسر بمشاركة نموذج  الردود ) -

 الجلسة.
 يقوم الميسر بالوقوف على أهم النقاط التي تم ذكرها وتلخيص كل ما هو متشابه. -
( قبل ات والقواعدنقوم بتوضيح هدف وأهمية وجود العناصر الثالثة )التوقعات والتحدي -

 جلسة. /كل تدريب
ما تم ذكره سيتم العمل عليه بأن كل  ويخبرهم يجابيةتغذية إالميسر للمشاركين م يقد -

 جد.بكل 
 

 ختام الجلسة:
على إدارة ا تساعد دائما  الجلسة هذه تنفيذ نأ ويذكرهميشكر الميسر المشاركين  -

 Riskء بسيط من إدارة المخاطر )ن هذا جز، وأالتدريبات وورش العمل والجلسات بشكل آمن
management ...)بنهاية التدريب. ليهعلى أن يتم مناقشة ما تم التوصل إ 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3maGXDj
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 لصديق السريالموضوع: ا
  .لتدريبخالل مدة ا جو من المرحن بوأن يشعر المشارك :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 Google formsاألداة المستخدمة:

 ذج العملنمو
 https://bit.ly/3CWvOMXاختيار الصديق السري:  -( 4نموذج )
 https://bit.ly/3ibICHGرسال رسالة للصديق السري: إ -( 2نموذج )
 https://bit.ly/3EZwraAعرض نتائج مشاركات الصديق السري:  -( 3نموذج )

 تصميم الجلسة:
 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 .سمائهم وعددهم( ويفضل معرفة ذلك قبل التدريبيقوم الميسرون بحصر الحضور )أ -
ه وكيفية ( لعرض محتوا4وذج )( للنمshare screenمشاركة لقطة شاشة ) نقوم بعمل -

 استخدامه.
 ( للمشاركين ثم نطلب من المشاركين البدء في ملئ النموذج.4)نقوم بإرسال النموذج  -
بهم  E-mail)يطلب الميسر من المشاركين أن يراجعوا بريدهم اإللكتروني الشخصي ) -

 للتأكد من اختيارهم.
قام هنا بجوار كل اسم رقم )األرن ن يكوالمشاركين على أ أسماءلعرض  يتم عمل مشاركة -

  .تشير إلى تسلسل عدد المشاركين بدون ترتيب(
طوة السابقة يكون كل مشارك قد تعرف على صديقه السري من اختياره للرقم لخافي  -

 .إلى من يشير هذا الرقم كة لألسماءرذج األول ومعرفة اًلسم بعد عمل مشافي النمو
وكيفية  تواه( لعرض مح2) ( للنموذجshare screenمشاركة لقطة شاشة )نقوم بعمل  -

 استخدامه.
 اص بإرسال الرسائل لألصدقاء السريين. لخا( و2) يقوم الميسر بإرسال النموذج -
اصة به )وليس لمن هو صديقه السري( لخايقوم الميسر بتوجيه المشاركين إلى المساحة  -

 لمواقع البديله.أو ا google class room عن طريق موقع  (onlineعبر اإلنترنت )
منة في مشاركين والتأكيد على المساحة اآليجابية لللميسر بتقديم تغذية إيقوم ا -

 التعامل في هذا النشاط.
 ختام الجلسة:

https://bit.ly/3CWvOMX
https://bit.ly/3ibICHG
https://bit.ly/3EZwraA
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يام أو أ 3مدتها في التدريبات التي م هذه الجلسة ستخدن نانؤكد بنهاية الجلسة إلى ان -
و من المرح خالل فترة الجلسة أو للحصول على ج ئل لتدريبات اليوم،إيجاد بداوفي و أكثر

 ورشة العمل.
 

 

 جراجال :الموضوع
ا عن وقت بعيدا  ه عن طريق فتح مساحة للمشاركينعما يريدون نأن يعبر المشاركو :الهدف

  .يريدون تنفيذها أنشطةحها أو اإيض سئلة أو نقاط لم يتمالجلسات لترك أ
 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:

 Aha Slidesستخدمة:األداة الم
 https://ahaslides.com/OTKM1: نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
وكيفية  ( للنموذج لعرض محتواهshare screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )نقوم  -

 استخدامه.
بالتدريب ووضعها في صندوق  الخاصةالنموذج للمشاركين عبر المجموعة نقوم بإرسال  -

 ا.وتذكيرهم بها يوميا  اص بالمجموعةلخاالوصف 
وجود  ةا في افتتاحيه التدريب في حالليه يوميا يتم قراءة محتواه والرجوع إن *على أ

 رسائل جديده به *
  .اصة بالجراجخلاثم نقوم بإرسال رابط عرض النتائج  -
 ،بالجراج معهم الخاصةيمكن مشاركة النتائج  بالشبكة مدربوني حالة أن المشاركين ف -

اركة النتائج منذ البداية لتأكيد  يتم مشالة وجود مثقفي أقران جدد يفضل أًلفي حو
 .المساحة اآلمنة لدى المثقفين فكرة
 ختام الجلسة:

كيد على أن الهدف من الجراج فتح مساحة نشكر المشاركين لتفهمهم ما تم عرضه والتأ -
 أنشطةحها أو اإيضسئلة أو نقاط لم يتم وقت الجلسات لترك أ لهم ليعبروا عما يريدون

 يريدون تنفيذها أو غير ذلك.
ًل يقتصر على التدريبات التي مدتها طويلة م هذه الجلسة استخدا نأ ؤكد علىنكما  -

 أو ورش العمل.ولكن يمكن استخدامها في الجلسات الصغيرة 
 

 

 

https://ahaslides.com/OTKM1
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 (onlineعبر اإلنترنت )مقدمة عن الجلسات الالموضوع: 
 .(onlineعبر اإلنترنت )التثقيف على أهمية ن وتعرف المشاركأن ي :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 slides goاألداة المستخدمة:

 s://bit.ly/3ut00MNhttp: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 ((powerpointلعرض التقديمي ل (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )يقوم الميسر  -
كي  (chat) في الدردشة (4) رقموليكن  ،ي رقمأن يكتبوا أيطلب الميسر من المشاركين  -

 .ن الجميع منتبه ومستعد للجلسةأيتأكد 
ن هذه طريقة من ضمن الطرق التي يمكن استخدامها أيؤكد الميسر على المشاركين  -

 .للتفاعل مع المشاركين في حالة عدم وجود نشاط تشاركي
ترفيهة لكسر ملل سئلة أض الشرائح بشكل متفرق يحتوى على يقوم الميسر بوضع بع -

 قلة التفاعل.
 .slides go يسر بشرح كيفية التعامل مع موقعيقوم الم -

 ختام الجلسة:
في ( (powerpointالعرض التقديمي  لى استخدامإنا نحتاج أنعلى نأكد  ،شكر المشاركينن -

ن نبتكر في عرض الشرائح بطريقة ًل تشعر ألذا علينا  ،اتثقيفي كثيرا عرض المحتوى ال
 ي.نشاط تفاعليذ مساحة لتنف في حالة عدم وجود المشاركين بالملل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3ut00MN
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 Zoomموقع اًلستضافة زووم  :الموضوع
 .كبديل للقاعة التدريبية استخدام برنامج زووم نوالمشاركأن يستطيع  الهدف:

 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 Zoomاألداة المستخدمة:

 ًل يوجد: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : اآلتيم الجلسة من خالل الرابط يمكنكم معرفة كيفية تصمي
 خط سير الجلسة:

ان ينتبهوا أيطلب الميسر من المشاركين  - ن ما سيتم عرضه ألى ما سيتم عرضه حيث إ جيدا
مجهزة بشكل يضمن للجميع  ن تكونأاعة التدريبية للمشاركين فال بد بمثابة تجهيز الق

 .ريحية ويسرأالعمل ب
ن يتضمن الشرح أهم النقاط التي يجب معرفتها أعلى اصة بالموقع لخات عداديتم شرح اإل -

 .لتساعدهم لتهيئة موقع اًلستضافة للعمل بشكل يضمن الراحة للميسر والمشارك
 .رابط للتدريب عدادإيتم شرح كيفية  -
و أكميسر  الهاتف الجوالمن خالل  zoomشرح كيفية التعامل مع برنامج يقوم الميسر ب -

 .مشارك
 ختام الجلسة:

كما  zoomبموقع  الخاصةات عداداإل نحرص على ضبط نانأوالتأكيد على  ،مشاركينشكر الن -
 .القاعة التدريبية عدادإنهتم بتنظيم و

و   google meetمثل  zoomكما نؤكد على أن هناك بدائل لمواقع أخرى غير برنامج  -
Microsoft teams   وmessenger rooms  وfacebook live  من هذه .. لكل برنامج .وغيرهم

للمحتوى الذي يتم عرضه وقد يتناسب  أكثرمناسب البرامج مميزات، بحيث نختار ما هو 
ا  دون األخرى.حد البرامج مع فئات أ أيضا
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 مدونة األخالقيةالموضوع: ال
 .بشكل أعمق ةخالقيلمدونة األن على اأن يتعرف المشاركو الهدف:

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Wheel of names ألداة المستخدمة:ا

 https://bit.ly/3ihlhEu: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 .لنموذج العمل (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )يقوم الميسر  -
يدي لة ومن يريد الحديث يقوم برفع األننا سنقوم بعمل دوران للعجأ ضح للمشاركيننو -

 .ى للميسر معرفة من يريد المشاركةنحتى يتث
ن يطلب من المشاركين كتابة رقم معين في الدردشة كبديل لرفع األيدي أيمكن للميسر  -

ا لمشاركين بناءا ايد يقوم الميسر باختيار عدم وصول المشارك لخاصية رفع ال في حالة-
 .-على ترتيب كتابتهم للرقم في الدردشة

يعرض موقف أو حالة تعبر عن هذا  أنالمشارك الذي وقع عليه اًلختيار يطلب الميسر من  -
 .البند من المدونة

 .يقوم الميسر بتكرار ما سبق حتى يتم تغطية كل بنود المدونة -
ح كل النقاط التي يجب معرفتها ن يتضمن الشرأاصة بالموقع على لخات عداديتم شرح اإل -

 .نموذج يتناسب مع الموضوع والفئة المستهدفة إنشاءلتساعد المشاركين على 
 ختام الجلسة:

سئلة أو يتناسب فقط مع األ Wheel of namesن استخدام موقع يؤكد الميسر على أ -
 الموضوعات التي ًل يحتاج عرضها إلى ترتيب.

الموضوعات  من وما يماثلها-دونة األخالقية ذكر المشاركين بأن موضوع المنكما  -
 لى تطبيق عملي كلما شعر المشارك بالتفاعل معها.إ هامعلومات كلما حولنا -النظرية

 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3ihlhEu
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 األقران تثقيف: الموضوع
 .مفاهيم ونظريات تثقيف األقران ن علىأن يتعرف المشاركو الهدف:

 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 Word wall ستخدمة:األداة الم

 :نموذج العمل
 https://bit.ly/39L8TIgتعريفات  - ( 4)نموذج العمل
 https://bit.ly/3EY4QGPنظريات  -( 2)نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
 : اآلتيل الرابط يمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خال

 خط سير الجلسة:
: يطلب منهم أن يعبروا مثل ،وسيلة مناسبة ةيقوم الميسر بجذب انتباه المشاركين بأي -

عن حالتهم اآلن ملصق تعبيري )ايموجي( من خالل الشات أو الملصاقات الموجودة 
 zoomببرنامج ال

( ثم يطلب من 4)ملالع لنموذج (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة ) يقوم بعدها -
  .( لمن يريد المشاركةRaise handيدي )المشاركين رفع األ

 ن يجيب المشارك على سؤال واحد أ *على
ا ثم يلخص ما تم عليها جميعا  جابةيقوم الميسر باستعراض جميع األسئلة حتى يتم اإل -

 سئلة.عرضه من األ
ثم يقوم بتوضيح ( 2)لنموذج العمل (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )يقوم  -

 كيفية التعامل معه.
ن يتم مشاركته كـ "اختبار تنافسي" مع ( على أ2)رسال نموذج العمليقوم الميسر بإ -

 المشاركين.
 .جابات" التي تظهر من المشاركينقوم الميسر بعمل مشاركة لعرض "اإلي -

ي من لديه أ تحقوا بالنموذج ومساعدةن يتأكد من أن جميع المشاركين قد ال*على الميسر أ
 مشكلة في الدخول.

 .على المشاركة وإجابة جميع اًلسئلةبتشجيع المشاركين  يقوم الميسر خالل وقت اإلجابة -
( Reflectionجابات ويقوم بعمل )لمحدد يقوم الميسر بعرض نتائج اإلبعد انتهاء الوقت ا -

ابات الصحيحة اطئة والوقوف عندها وإعادة شرحها وفيما يخص اإلجلخاجابات اإل أكثرعلى 
 ا.سريعا  ن يمر عليها يمكن للميسر أ

 
 

https://bit.ly/39L8TIg
https://bit.ly/3EY4QGP
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 ختام الجلسة:
 تمامهم النشاط.قديم الشكر للمشاركين لتفاعلهم وإيقوم الميسر بت -
ننا نقوم باستخدام هذه النظريات في الجلسات التي نعرضها سواء ا ما نؤكد على أدائما  -

نت الطريقة نقوم بتطبيق اا كوأيا  (offlineالعالم الواقعي )أو  (onlineعبر اإلنترنت )كانت 
 .يةتفاعل أنشطةفي شكل  تهذه النظريا

 
 

 تغيير السلوك سلم تعديل/ -مدى انتباهنا لصحتناالموضوع: 
بين المعرفة والسلوك وقدرتهم على معالجة ذلك من خالل  ن الفجوةأن يدرك المشاركو :الهدف

 سلم تغيير السلوك.
 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:

 Zoom Raise hand & Padletالمستخدمة:   دواتاأل
 https://bit.ly/3m7yReD: نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 .نات والكاميرا لعدم التشتيتقم بتهيئة المشاركين للجلسة بطلب غلق الميكروفو -
 .-الشات طلب منهم كتابة رقم معينا- من أن جميع المشاركين يسمعونك تأكد -
وبلغهم بأنك  ،نصاتعليهم اإلونك ستقوم بإلقاء مجموعة من الجمل بإعرف المشاركين  -

 بصندوق الدردشة. همن مرة ومن لديه أي سؤال يكتب أكثرستعيد الجمل 
 .( وتركها كذلك حتى البدء في النشاطRaise handيدي )األا رفع منهم جميعا  اطلب -
 .لى قائمة المشاركينإلى الدخول إوجه المشاركين  -
 .سئلة )يمكنكم اًلستعانة بدليل تدريب المدربين(قم بعرض األ -
 يدهخفض ي نأها تعرضنطبق عليه الجملة التي تمن كل مشارك ًل  اطلببعد كل سؤال  -

(lower handفي حالة عد ...) م قدرتهم على ذلك يمكن للميسر فعل ذلك بأن يكتب
 .المشارك رقم )يتم تحديده( في الشات

 .ًل يقوموا برفعها مرة أخرىيدي خفض األ أكد على المشاركين أنهم بعد -
 .بعد انتهاء عرض الجمل أكد على تواجد جميع المشاركين في قائمة المشاركين -
 .ذين ما زالوا محافظين على رفع أيديهملالن يقوموا برؤية عدد المشاركين أمنهم  اطلب -
 من كل من خفضوا أيديهم أن يقوموا بتحية زمالئهم... اطلب -

https://bit.ly/3m7yReD
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يدي من الجميع خفض األ اطلبو ،اشكر جميع المشاركين على اتباع القواعد خالل الجلسة -
 .ستعداد للمناقشةالل

ور التي تفيد مببعض األأنه برغم معرفتنا  سئلة كي توضح لهمقم بطرح مجموعة من األ -
يسمى بالفجوة بين  اوهذا م ..ما نعرفنفعل عكس  ؛ التي تضر بها واألمور صحتنا

 .السلوكالمعرفة و
 نهم يمكنهم معالجة ذلك خالل التمرين القادم.أخبرهم واشكرهم  -
وكيفية  للنموذج لعرض محتواه (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )نقوم  -

 استخدامه.
هم في ن يشاركوا بأفكارمنهم أ اطلبجود في النموذج ثم اعرض المثال المو -

 التقسيمات الموجودة أمامهم.
ربعة لى المعنى الصحيح لكل عنصر من العناصر األناقش ما تم كتابته حتى تصل معهم إ -

 تغيير السلوك. ساسية لسلم تعديل/األ
 ختام الجلسة:

/ لويتبعها سلم تعدي جلسة مدى انتباهنا لصحتنا عمل ه يفضلنيؤكد الميسر على أ -
 .. كطريقة لتحديد المشكلة وعرض الحل..تغيير السلوك

 
 ث من الشهرة  39: الموضوع
 (onlineعبر اإلنترنت )عزيز مهارات العرض والتقديم لدى المشاركين أن يتم ت الهدف:

 مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 h Zoom Apps & online stop watcاألداة المستخدمة:

 https://bit.ly/3ily4FN: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 onlineالمشاركين داخل العجلة العشوائية من خالل موقع  أسماءيقوم الميسر بتجهيز  -
stop watch  قع و موأwheel of names. 

خاللها  عرضث لي 39ن للمشاركين وأنه سيكون متاح لكل منهم ثم نقوم بشرح التمري -
 ن يكون هناك هدف ما من عرضه.موضوع ما يحددوه على أ

ثانية وذلك من  39ثناء عرض ال أن يتفاعلوا مع من يتحدث أيطلب الميسر من المشاركين  -
تعبير هو  آخر( على أن يكون Reactionsلزووم )خالل التعبيرات الموجودة في برنامج ا

 .فيقالتص

https://bit.ly/3ily4FN
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 .ين على ما تم عرضه وتقديم تغذيه إيجابيةنشكر المشارك -
ثناء العرض م بفتح مناقشة مع المشاركين حول أهم المالحظات التي يجب مراعتها أنقو -

 (onlineعبر اإلنترنت )/ الجلسات المقدمة والتقديم في التدريبات
في حالة  كبر ومناقشتهامشاركات أخذ أل Mentimeterموقع أو Padlet نة بموقع* يمكن اًلستعا

ن متاح في الجلسة يمكن للمشاركين أ ما في حالة وجود وقتوجود وقت كافي للجلسة، أ عدم
ئهم من خالل أو كتابة رقم في صندوق الدردشة ومناقشة أرآ  Raise handيشاركوا من خالل ال 

 الميكرفون.
 ،جيدطوات التي يقومون بها من تخطيط لخاد على المشاركين أن كل وأك اختم الجلسة -

 بشكل مميز. ، سيساعدهم في إظهار عرضهم النهائيجيد تقديمي لعمل عرض
 ختام الجلسة:

العالم الواقعي في نفس أهمية التيسير أخذ ي اإلنترنتأن التيسير عبر يؤكد الميسر  -
(offline)،  عبر اإلنترنتكما أن التيسير (online) وكلما زادت ممارسة  أكثره تحديات ب

 كلما زادت مهاراتنا في القدرة على التيسير بشكل مميز. وتنفيذ العديد من الجلسات
 
 

 ختام اليومالموضوع: 
 يجابيات والسلبيات التي تمت خالل اليومعرض أهم اإلن بأن يقوم المشاركو الهدف:

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
  sGoogle form األداة المستخدمة:

 https://forms.gle/RvEtAo6T1wpRoT887: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

 : اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 نقوم بعمل تلخيص لما تم عرضه خالل اليوم. -
التقييم لعرض محتوياته للنموذج  (share screenبعمل مشاركة لقطة شاشة )نقوم  -

 والتأكيد على كيفية استخدامه.
، على أن يرسل النموذج من خالل ن يكتفي بعرض محتوى التقييم فقط*يمكن للميسر أ

وم ن يقعلى أ-الوقت المحدد للتدريب  انتهاءفي حالة  بالمشاركين وخاصةا  ةاصخالمجموعة ال
 .-بمتابعة الردود من خالل الجروب

 املتحسين من أداء التدريب خالل األييتم تذكير المشاركين على ضرورة ملئ التقييم ل -
 القادمة.

https://forms.gle/RvEtAo6T1wpRoT887
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عرض ملخص لما تم خالل اليوم على أن من المشاركين عدد من المتطوعين للقيام ب اطلب -
التدريب سيكون متاح قبل اص بلخاالرابط  عنالتنويه  يتم عرضه بداية اليوم القادم، مع

 حتياج لذلك.بع ساعة للتحضير في حالة اًلموعد التدريب بر
 

 ختام الجلسة:
ما تم خالل اليوم من تفاعل وحرص على يجابية عنشكر المشاركين ونقدم لهم تغذية إ -

 .التواجد
على عمل مراجعة على ما تم خالل  ا الميسرمن المهم أن يحرص دائما التأكيد على أنه  -

يحث الميسر المشاركين على أن يقوموا بملئ تقييم اليوم ويؤكد على و ،م التدريبياليو
أهميته.
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 اليوم الثاني
األداة  العنوان/ الموضوع م

 المستخدمة
 الوقت الهدف

 افتتاح اليوم 4
 - ن""المشاركو

 مراجعة اليوم السابق -
التي تم  دواتاأل بعض تطبيقيكون المشاركون قادرين على  أن -

 لمها في اليوم السابقتع
 د 45

 تمرين تنشيطي 2
Zoom: Camera 

زرق )لمسه أنف أ
 ولون(

 التي تتم محاكاة أحد التمارين التنشيطيةأن يرى المشاركون  -
 د 49  (onlineاإلنترنت )عن طريق  (offlineلعالم الواقعي )في ا

3 
تصميم وإدارة المحتوى 

 التعليمي
"ADDIE model" 

Nearpod 
 من تصميم وإدارة المحتوى التوعوي مكين المدربونيت أن -

 Nearpodاستخدام  ان يتعريف المشاركون على  -
 لمشاركة المعلومات كأداة تفاعلية

 د 45

من تصميم أجندة مناسبة للفئات  أن يتمكن المشاركون - Ppt جندة تدريبيةتصميم أ 4
 المستهدفة

 د 39

 د 45 ستراحةا 5

6 
 جابيةنإلامقدمة عن الصحة 

 الحقوق( -)التعريف 
 جابيةمراحل الصحة اإلن

Thing Link 
 البحث عن الكنز

 واستخداماته  thinglinkموقع على  أن يتعرف المشاركون-
 نجابيةمقدمة عن الصحة اإلأن يتعرف المشاركون على -

 مراحل الصحة اإلنجابية أن يتعرف المشاركون على -
 د 69

8 

 صحة المراهقين
صحة  -المراهقة التعريفات: -

سمات  -البلوغ -المراهقين
 البلوغ

Word wall 

واستكمال  Word wallموقع أن يتعرف المشاركون على  -
 استخداماته

التعريفات المتعلقة بموضوع صحة  أن يتعرف المشاركون على -
 المراهقين وسمات البلوغ

 د 29

 صحة المراهقين 1
 Word wall ) التشريح الفسيولوجي (

واستكمال  Word wallموقع ف المشاركون على أن يتعر-
 استخداماته

التشريح الفسيولوجي لألعضاء أن يتعرف المشاركون على -
 نثى ووظائفهامن الذكر واأل التناسلية لكالا 

 د 25

 د 45 ةاستراح 49

 صحة المراهقين 44
 

Ppt – class point 
 

 هواستخدامات  class pointموقع أن يتعرف المشاركون على -
الموضوعات المتعلقة بصحة أن يتعرف المشاركون على -

 المراهقين
 والفرق بينهم الحيض -الدورة الشهرية-

 األعراض المصاحبة -
 المشاكل التى ترافق الحيض -

 سباب اًلضطراباتأ -
 المماراسات الصحية خالل فترة الحيض -

 د 45

 التيسير المشترك 42
وافق أوافق أو ًل أ

–google form 
Zoom: 

 googleخرى لموقع استخدامات أأن يتعرف المشاركون على  -
forms 29 د 
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 لثانياليوم اخط سير جلسات 

 افتتاح اليوم :الموضوع
 .التي تم تعلمها في اليوم السابق دواتتمكين المشاركين من تطبيق األ :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد  األداة المستخدمة:

 : ًل يوجدالعمل نموذج
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

هم اًلستجابات التي ستتم يمات اليوم السابق ويقوم بتوضيح أتقيرض يقوم الميسر بع -
 خالل اليوم لتفادي السلبيات التي تمت.

 حدالسابق عن طريق أ ملخص لما تم في اليوم يقوم الميسر بالتمهيد للمشاركين لعرض -
 م استخدامها.التي ت دواتاأل

 عرض المشاركين. -
وتقديم مالحظات تساعدهم على  ،يجابية لهمر المشاركين وتقديم تغذية راجعة إشك -

 تحسين العرض فيما بعد.
 

 زرق(تمرين تنشيطي )أنف أ :الموضوع
عن  (offlineلعالم الواقعي )مساعدة المشاركين على محاكاة أحد التمارين التنشيطية با :الهدف
 .(onlineت )اإلنترن طريق

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Zoom + open camera :المستخدمة األداة 

 خط سير الجلسة:
 يستعدوا لفتح الكاميرا  يطلب الميسر من المشاركين أن   -

ن يكون فتح الكاميرا اختياري ويقوم الميسر بتشجيع المشاركين على المشاركة قدر * على أ
 اإلمكان

 سر بشرح النشاط للمشاركين وهو كالتالي: يقوم المي -

عبر كيفية عمل تيسير مشترك أن يتعرف المشاركون على  -
 (onlineاإلنترنت )

 Aha slides ختام اليوم والتقييم 43

واستخدامه في  Aha slidesموقع أن يتعرف المشاركون على  -
 تصميم استمارة تقييم

مشاركون بعرض أهم اإليجابيات والسلبيات التي تمت أن يقوم ال-
 خالل اليوم

 د 49
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  لمس الجزء يقوم الميسر بذكر مكان في جسد اًلنسان ويذكر لون وعلى المشارك
 الذي ذكره الميسر باللون المطلوب.

 ه أزرق على ي شئ بجواره لون: أنف أزرق، فيقوم الميسر بوضع أمثال على ذلك
  أنفه.

 .ا لتوقيت جلستهعا المرات تب ديكرر الميسر النشاط ويحدد عد -
 

 ختام الجلسة:
ن ذلك التمرين في البداية ًلستعادة برهم أيشكر الميسر المشاركين على تفاعلهم ويخ -

حد التمارين التنشيطية محاكاة أإحدى الطرق ل على يعرفواتول ،للبدء في اليومالنشاط 
 .(onlineاإلنترنت ) عن طريق (offlineالعالم الواقعي )التي ننفذها ب

 
 التعليمي  دارة المحتوىتصميم وإ :موضوعال

 دارة المحتوى التوعوي تمكين المتدربين من تصميم وإ :الهدف
 داة تفاعلية لمشاركة المعلومات كأ  Nearpodتعريف المشاركين باستخدام 

  مدربونال الفئة المستهدفة:
  Nearpod:المتسخدمة واتاألدا

 https://bit.ly/3CObrBEنموذج العمل: 
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

ن يقوم بتوضيح كيفية الدخول عرض النشاط مع المشاركين على أ linkيشارك المدرب رابط  -
  .عليه وطريقة التعامل معه ثم يطلب منهم الدخول على الرابط

  .قوم الميسر بعرض المحتوى الموجود بنموذج العملي -
والمميزات  ،نشاء النشاططريقة إداة المستخدمة وشرح ثم يبدأ الميسر بعرض األ -

   .داةبهذه األ الخاصةات عدادواإل
والموضوعات التي  (offlineلعالم الواقعي )ا نشطةتدربين عن أيتناقش الميسر مع الم -

 .سئلةويستقبل منهم األ  (onlineعبر اإلنترنت )ة لتنفيذها داة مناسبيتوقعون أن هذه األ
  .يشكر الميسر المشاركين ويختم الجلسة -
 
 

 
 

https://bit.ly/3CObrBE
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 جندة تدريبية تصميم أ :الموضوع
 .جندة مناسبة للفئات المستهدفةتمكين المشاركين من تصميم أ :الهدف
 مدربون/ مثقفو األقران المستهدفة: الفئة

 ointPower Pالمستخدمة:   دواتاأل
 https://bit.ly/3CObrBE :نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 .يوضح الميسر هدف الجلسة -
 ح.جندة بشكل صحيالرئيسية التي تساعد على وضع األ يقوم الميسر بعرض النقاط -
على أن يكون مطلوب من كل مجموعة  ،يقوم الميسر بتقسيم المشاركين إلى مجموعات -

 الرئيسية للجلسة. نشطةتثقيفية تتضمن األ أجندةتصميم إطار 

 عبر اإلنترنت* يتم الطبيق العملي على موضوعات مختلفة لجلسة تثقيفية مدتها ساعتين 
(online) ا، م مجموعات العروض  الذي تم مسبقا ا لتقس. ويتم تقسيم هذه المجموعات طبقا

 .ستلتزم بها خالل العروض في ختام التدريب أجندةن كل مجموعة ستضع ويتم التنويه أ

، أو ن أمكنإ wordعلى برنامج  جندةحد المشاركين بكتابة األيطلب الميسر أن يتطوع أ -
عن  zoom برنامجالموجودة ب  White boardن يستخدموا ال ، أو أورقة خارجية كتبابتها على

 . Shareطريق ال 
ها عدادإرسال النماذج التي تم الوقت المحدد تقوم كل مجموعة بإ انتهاءبعد  -

 لمناقشتها.
النماذج  أكثرن تتضمن ، على أجندةيقوم الميسر باستكمال مشاركة العرض التقديمي لأل -

 والتي توضح بشكل كبير المحتوى الذي سيتم عرضه.  جندةا لألاستخداما 
 سئلة واًلقتراحات من المشاركين.تقبل الميسر األيس -
ت خالل مجموعات العمل ويخبرهم أنهم يتم شكر المشاركين على النتائج التي تم -

 يام القادمة. سيبنون عليها خالل األ

 

 

 

 

https://bit.ly/3CObrBE
https://bit.ly/3CObrBE
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 نجابيةمقدمة عن الصحة اإل :الموضوع
 .ومراحلها نجابيةتعريف المشاركين بمقدمة عن الصحة اإل :الهدف
 مدربون/ مثقفو األقران لمستهدفة:الفئة ا

  thinglink المستخدمة: دواتاأل
 :نموذج العمل
 https://bit.ly/39JNSNT(: 4نموذج عمل )
 https://bit.ly/3AU58vS (:2نموذج عمل )

 تصميم الجلسة:
  :اآلتيكيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط يمكنكم معرفة 
 خط سير الجلسة:

  نجابيةمراحل الصحة اإل -: التعريفوًلا أ
 ليهم. ج وتوضيح تفاصيله للمشاركين قبل إرساله إيقوم الميسر بعرض النموذ -
إذا كان  ،مثقفين تدربين )في حال كان المشاركونيوضح الميسر هدف الجلسة للم -

 طوة(لخاتتم هذه مدربين ًل المشاركون 
 :يشرح الميسر للمشاركين خطوات تنفيذ النشاط وهي كالتالي -

  إلى مجموعات.تقسيم المشاركين 
 الهدف المطلوب ائد يدير النقاش بينهم للوصول إلىتختار كل مجموعة ق. 
 الميسر في بداية الجلسة.قبل طوات التي تم شرحها من لخاباع يقوم كل فريق بإت 
 ن تعلن عن نتيجة ما توصلوا إليه من معلومات عند يجب على كل مجموعة أ

  .خير وهو مفتاح الوصول للكنزالسؤال األ إجابة إلى ضافةباإل ،الكنز الوصول إلى
قائد  النشاط إلى linkقسيم المشاركين لمجموعات ويقوم بإرسال رابط يقوم الميسر بت -

  .كل فريق

  .اطوات الموضحة مسبقا لخايتم استكمال النشاط ب -
معلومات خالل ويقوم بتلخيص ماتم عرضه من  تدربين،ختام النشاط يشكر الميسر الم في -

  .ويعلن عن الفريق الفائز وعن ماهية الكنز  ،كيدهااللعبة وتوضيحها وتأ

  نجابيةومراحل الصحة اإل -التعريف :اثانيا 
  .ا كما هو موضح بالنموذجنشاط البحث عن الكنز مسبقا  عدادإيقوم الميسر ب -
مدربين فقط وفي حال كان المشاركون )لل ح الميسر هدف الجلسة للمشاركينضيو -

 .طوة(لخاًل تتم هذه مثقفين 

https://bit.ly/39JNSNT
https://bit.ly/3AU58vS
https://bit.ly/3AU58vS
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، ويشرح لهم لعبة إيجاد zoomببرنامج  Share screenيعرض الميسر اللعبة من خالل  -
ومن ثم يسمح له   Raise Handول من يجد اًلختالف يجب عليه عمل اًلختالفات وأن أ
  رفون.لمايكالميسر بفتح ا

حيث  قام الموجودة في المثال في الرابط،رصحيحة يتم فتح أحد األ جابةفي حال كانت اإل -
 .نجابيةيمثل كل رقم حق من حقوق الصحة اإل

  .طوات السابقةلخايتم تكرار  -

 :ختام الجلسة
ن هدف الجلسة حدث ويشكر المشاركين، ويؤكد على أ يختم الميسر النشاط ويلخص ما -

 .ومراحلها نجابيةاركين بمقدمة عن الصحة اإلتعريف المش
 

 سمات البلوغ( -صحة المراهقين )التعريفات :الموضوع
  .مراجعة التعريفات المتعلقة بموضوع صحة المراهقين وسمات البلوغ :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Wordwall المستخدمة: دواتاأل

 :نموذج العمل
https://bit.ly/3F0id9d 

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
، مثل أن يطلب منهم أن يعبروا يقوم الميسر بجذب انتباه المشاركين بأي وسيلة مناسبة -

ردشة أو المصلقات الموجودة في ( من خالل صندوق الدايموجيملصق )ن بعن حالتهم اآل
 .zoomبرنامج ال 

، ثم يطلب من لنموذج العمل Share screenمشاركة للقطة شاشة  يقوم بعمل بعدها -
  .( لمن يريد المشاركةRaise handيدي )المشاركين رفع األ

ا، ثم يلخص ما تم  - يقوم الميسر باستعراض جميع األسئلة حتى يتم اإلجابة عليها جميعا
 سئلة.األ عرضه من

 :ختام الجلسة 
 تمامهم النشاط.قديم الشكر للمشاركين لتفاعلهم وإيقوم الميسر بت -

https://bit.ly/3F0id9d
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)للمدربين فقط وفي حال كان المشاركون يوضح الميسر هدف الجلسة للمشاركين   -
التعريفات المتعلقة بموضوع صحة  وهو توضيح ومراجعة مثقفين ًل تتم هذه الخطوة(،

 .المراهقين وسمات البلوغ
  

 

 فسيولوجي التشريح ال -صحة مراهقين :الموضوع
 :الهدف

 .نثى ووظائفهالذكر واألالفسيولوجي لألعضاء التناسلية لتعريف المشاركين بالتشريح  -
 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:

 WordWallالمستخدمة:   دواتاأل
 :نموذج العمل
 https://bit.ly/3ibr7qI(:  4نموذج عمل )
 https://bit.ly/2WfbEhB(: 2نموذج عمل )
 https://bit.ly/3APYpmD(:3نموذج عمل )

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 ط سير الجلسة:خ
  .يشرح الميسر للمشاركين كيفية المشاركة في النشاط -
ن يتم مشاركته كـ "اختبار تنافسي" مع ، على أ(4رسال نموذج العمل)يقوم الميسر بإ -

 المشاركين.
 قبل شرح كيفية التعامل مع الرابط. يطلب الميسر عدم فتح الرابط -
 .ظهر من المشاركينيقوم الميسر بعمل مشاركة لعرض "اإلجابات" التي ت -

تحقوا بالنموذج ومساعدة من لديه ن يتأكد من أن جميع المشاركين قد ال*على الميسر أ
 ي مشكلة في الدخول.أ

 . سئلةجميع األ إجابةبتشجيع المشاركين على المشاركة و جابةيقوم الميسر خالل وقت اإل -
( Reflectionوم بعمل )الوقت المحدد يقوم الميسر بعرض نتائج اإلجابات ويق انتهاءبعد  -

، أما فيما يخص اإلجابات الصحيحة عادة شرحها، والوقوف عندها وإاطئةلخاجابات اإلعلى 
 ا.ن يمر عليها سريعا يمكن للميسر أ

، ثم يطلب من (2)لنموذج العمل Share screenمشاركة للقطة شاشة  بعمليقوم  بعدها -
  .اركة( لمن يريد المشRaise handيدي )المشاركين رفع األ

https://bit.ly/3ibr7qI
https://bit.ly/2WfbEhB
https://bit.ly/3APYpmD
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يقوم الميسر باستعراض جميع النقاط المعروضة في الرسم التوضيحي للتشريح  -
 الفسيولوجي.

تبار تنافسي" مع ن يتم مشاركته كـ "اخ( على أ3يقوم الميسر بإرسال نموذج العمل) -
 (.4)طوات التي تمت مع النموذج رقملخاويقوم بنفس المشاركين 

كعرض   Sharescreen( من خالل 3ن  مدربين  يتم عرض النموذج)في حال كان المشاركو
 وتقديم بدون الجزء التنافسي

طرق  حتى يصل للمدربين أن هذه األداة لديها من المرونة ما يكفي ًلستعمالها بثالث
 .مختلفة لنفس الجلسة

 
 ختام الجلسة

 مامهم النشاط.ديم الشكر للمشاركين لتفاعلهم وإتيقوم الميسر بتق -
)للمدربين فقط وفي حال كان ضح الميسر هدف الجلسة للمدربين المشاركين  يو -

 المشاركون مثقفين ًل تتم هذه الخطوة(.
  

 الدورة الشهرية والحيض -صحة مراهقين :الموضوع
 .تعريف المشاركين بالموضوعات المتعلقة بصحة المراهقين:الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
  Class Pointلمستخدمة:  ا دواتاأل

 https://bit.ly/2WhLydQ: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

  .ليقوم بعرض الموضوع  Share Screenيستخدم الميسر خاصية  -
  العرض. شرائح عن األسئلة الموجودة في جابةإليرسل الميسر رابط ا -
  .رسالهمن خالل الرابط السابق إ يستقبل الميسر مشاركات وتفاعالت المشاركين -
  .سئلة من المشاركينيستقبل الميسر األ -

 :ختام الجلسة
  .ثم يشكر الميسر المشاركين ويختم الجلسة -
ن فقط وفي حال كان هدف الجلسة للمدربين المشاركين )للمدربي يوضح الميسر -

 المشاركون مثقفين ًل تتم هذه الخطوة(.

https://bit.ly/2WhLydQ
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 وافق أوافق وًل أ -التيسير المشترك :الموضوع
 .(onlineعبر اإلنترنت )تعريف المشاركين بكيفية عمل تيسير مشترك :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
  Google Formsالمستخدمة:   دواتاأل

 https://bit.ly/2WhLydQ :نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
https://forms.gle/gxZTqpFZyP67KA7U6 

 
 خط سير الجلسة:

مجموعة  على كين عن طريق المحادثة وكذلكلى المشارإاًلستمارة  رابطرسال إقم ب -
 .تساب المجمع للمشاركينالوا

 .منهم فتح اًلستمارة دون البدء في الحل اطلب -
 .قم بعرض اًلستمارة بمشاركتها على برنامج اًلستضافة -
  .تأكد من أن جميع المشاركين مستعدين للمشاركة وأن اًلستمارة تعمل لديهم -
 ة.على حد ؤالقم بإلقاء كل س -
 .من ردود اًلستمارة جاباتمن كل سؤال أعرض نتائج اإل نتهاءبعد اًل -
  .قم بفتح نقاش مع المشاركين -
شكر المشاركين وقدم تغذية ا ة،اصة بالتيسير المشترك الصحيحلخاجابات قم بذكر اإل -

 يجابية.إراجعة 

 

  :ختام الجلسة

 مشاركين على تفاعلهم خالل الجلسة.اشكر ال -
عبر رك تعريف المشاركين بكيفية عمل تيسير مشت :هدف الجلسة وهو قم بتوضيح -

 .(onlineاإلنترنت )

 .يجابيات والسلبيات التي تمت خالل اليومعرض أهم اإلأن يقوم المشاركين ب :الهدف
 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Google forms األداة المستخدمة:

 EtAo6T1wpRoT887https://forms.gle/Rv: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

https://bit.ly/2WhLydQ
https://forms.gle/RvEtAo6T1wpRoT887


 

Page 51 of 100  
 

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 نقوم بعمل تلخيص لما تم عرضه خالل اليوم. -
لنموذج التقييم لعرض محتوياته والتأكيد على كيفية  Share Screenنقوم بعمل  -

 استخدامه.
 وأن يرسل النموذج من خالل المجموعة لتقييم فقطن يكتفي بعرض محتوى ا*يمكن للميسر أ

وم بمتابعة الردود ن يقنتهاء الوقت المحدد للتدريب، على أة بالمشاركين وخاصة في حالة ااصلخا
 من خالل المجموعة.

 يامللتحسين من أداء التدريب خالل األيتم تذكير المشاركين على ضرورة ملئ التقييم  -
 القادمة.

ن ، على أعدد من المتطوعين للقيام بعرض ملخص لما تم خالل اليوممن المشاركين  اطلب -
اص بالتدريب سيكون متاح قبل لخان الرابط ببداية اليوم التالي، مع توضيح أيتم عرضه 

 .بع ساعة ًلستكمال تحضير العرضموعد التدريب بر
 

 ختام الجلسة:
 هموحرص همن تفاعلما تم خالل اليوم منشكر المشاركين ونقدم لهم تغذية إيجابية ع -

 .على التواجد
ما تم خالل اليوم  ا على مراجعةدائما  الميسرون التأكيد على أنه من المهم أن يحرص -

يؤكد على التدريبي، ويحث الميسر المشاركين على أن يقوموا بملئ تقييم اليوم و
 أهميته.
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 ليوم الثالثا
األداة  العنوان/ الموضوع م

 المستخدمة
 الوقت الهدف

 فتتاح اليوم ا 4
 ن""المشاركو

- 

 مراجعة اليوم السابق  -
أن  يكون المشاركون قادرين على تطبيق -

بعض األدوات التي تم تعلمها في اليوم 
 السابق

 د 45

 Online stop watch تمرين تنشيطي 2

 Onlineموقع أن يتعريف المشاركون على  -
stop watch واستخداماته 

اليوم ( ة العمللبداي تحفز المشاركونأن ي -
 والدخول في اجواءه   التدريبي(

 د 49

  Baambzoole ةاآلمن األمومة 3

موقع أن يتعريف المشاركون على  -
Baambzoole  واستكمال استخداماته 

 موضوع األمومةأن يتعريف المشاركون على  -
 ةاآلمن

 د 39

 Ppt – class point الوضع السكاني 4

 classموقع أن يتعريف المشاركون على  -
point  واستكمال استخداماته 

موضوع الوضع أن يتعريف المشاركون على  -
 السكاني

 د  39

 د  45 استراحة 5

6 
 سرة تنظيم األ

الفرق بينه وبين تحديد  -)المفهوم
 الفوائد( -النسل

 مقهى التنمية 
(Padlet) 

من استخدام موقع  أن يتمكن المشاركون -
Padlet تهواستكمال استخداما 

 محاكاة نشاط مقهى التنمية -
المفاهيم أن يتعريف المشاركون على  -

 المتعلقة بموضوع تنظيم األسرة

 د 39

 سرة تنظيم األ 7
 )الوسائل(

 مقهى التنمية 
(Aha Slides) 

من استخدام موقع أن يتمكن المشاركون  -
Aha Slides واستكمال استخداماته 

من  حاكاة شكل اخرمأن يقوم المشاركون ب -
 نشاط مقهى التنمية 

وسائل تنظيم أن يتعريف المشاركون على  -
 األسرة

 د 39

 د 45 استراحة 8

 Zoom: Breakout بناء الفريق 1
room 

عمل محاكاة لجلسة أن يتعلم المشاركون  -
 بناء الفريق 

 د 39

 Thing Link بتنظيم األسرةالشائعات المتعلقة  49

خدامات استأن يتعريف المشاركون على  -
  Thing linkموقع اخرى ل

الشائعات  أن يتعريف المشاركون على -
 المتعلقة بموضوع تنظيم اًلسرة

 د 39
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  Mentimeter 41 –تنظيم األسرة في ظل كوفيد  44

موقع  يتمكن المشاركون من استخدامأن  -
Mentimeter  واستكمال استخداماته 

اآلثار التي أن يتعريف المشاركون على  -
  41-ها كوفيد حدثأ

 د 45

 Aha Slides ختام اليوم والتقييم 42
أن يقوم المشاركون بعرض أهم اإليجابيات -

 49 والسلبيات التي تمت خالل اليوم

 
 

 لثالثاليوم اخط سير جلسات 
 افتتاح اليوم :الموضوع
 .التي تم تعلمها في اليوم السابق دواتتمكين المشاركين من تطبيق األ :الهدف
 مدربون/ مثقفو األقرانلمستهدفة:الفئة ا

 ًل يوجد  األداة المستخدمة:
 ًل يوجد :نموذج العمل

 ًل يوجدتصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

هم اًلستجابات التي ستتم ، ويقوم بتوضيح أيقوم الميسر بعرض تقييمات اليوم السابق -
 اليوم لتفادي السلبيات التي حدثت باليوم السابق. خالل

التي تم  دواتحد األالسابق عن طريق أ عمل ملخص لما تم في اليومون بيقوم المشارك -
 استخدامها.

 عرض المشاركين. -
وتقديم مالحظات تساعدهم على  ،يجابية لهمر المشاركين وتقديم تغذية راجعة إشك -

 تحسين العرض فيما بعد.
 

 تمرين تنشيطي :الموضوع
 ا لبداية اليوم.نشيط المشاركين استعدادا  :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران فئة المستهدفة:ال
 online stop watchالمستخدمة:  دواتاأل

 https://bit.ly/3kR7TIEنموذج العمل: 
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

https://bit.ly/3kR7TIE
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  .لنموذج اللعبة يقوم الميسر بعمل مشاركة -
 ( ثم يختار بالترتيب الظاهر له.Raise handيدي للمشاركة )يطلب من المشاركين رفع األ -
 يتأكد الميسر من جاهزية المشارك للنشاط. -
 حتى ينتهي من جميع المشاركين. آخريقوم الميسر باختيار مشارك  -

كما لوقت المتاح، شاركين فقط حسب ان يكتفي بمشاركة عدد محدد من الم*يمكن للميسر أ
 .ن ينوع في النماذج الموجودة لنفس النشاطه أيمكن
 .شكر المشاركين وتجهيزهم للنشاط الذي يليه -

 منة   األمومة اآل :الموضوع
 يف المشاركين على باألمومة األمنة.تعر  :الهدف

  مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 baamboozleالمستخدمة:   دواتاأل

 bit.ly/3BvqtLyhttps//:نموذج العمل:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

ـ أقصىمجموعات )بحد نقوم بتقسيم المشاركين إلى أربع  -  Break out( عن طريق خاصية ال
Rooms  المتاحة ببرنامجzoom و المواقع البديلةأ. 

 على الجروب المجمع للمشاركين. ةمناآل ع األمومةمحتوى موضو إرساليقوم الميسر ب -
 :اآلتي مجموعة نطلب من كل  -

 أن يقوم أحد المشاركين بعمل (Share Screen ) لمحتوى الجلسة يمكن الوصول إليه
 https://bit.ly/3CJjCPW :اآلتيمن خالل الرابط 

 وى مع بعضهم في الوقت المحددتقوم المجموعة بمنافشة المحت. 
( لرابط النشاط وضبط Share Screenمدة الغرف يقوم الميسر بعمل مشاركة ) انتهاءبعد  -

 ات المناسبة له.عداداإل
 ن يقوموا بإغالق الميكرفونات أو يقوم هو بذلك.يطلب الميسر من جميع المشاركين أ -
المجموعة باختيار تقوم ن يتم توضيح المطلوب من المجموعة التي ستعرض، وهو: أ -

  .رقام الموضحة في النشاطرقم/ شكل من األ
يطلب الميسر من مشاركي المجموعة األولى أن يقوموا بفتح الميكرفونات ويختاروا  -

 شكل. رقم/
السؤال الذي تم  الشكل الذي تم تحديده ثم يقرأ لهم /يقوم الميسر بالضغط على الرقم -

 السؤال خالل الوقت المحدد.  عن بةجااختياره وعلى ممثل المجموعة اإل

https://bit.ly/3CJjCPW
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 نقاط للمجموعة حسب إجابتهم إن كانت صحيحة أم ًل. إضافةيقوم الميسر ب -
  .يكرر الميسر ما تم مع الجموعة األولى مع باقي المجموعات -
 جميع اًلسئلة. انتهاءحتى  سئلة( أخرى من األRoundجولة )أخذ يقوم الميسر ب -
 دم لباقي المجموعة التحية.يتم شكر المجموعة التي فازت ويق -

 لختام الجلسة:
 اتو استفسارالموضوع وأهدافه، وإن كان لدى المشاركين أية أسئلة أيتم التأكيد على  -

 .يقوم بالرد عليها فيما تم تقديمه
 الوضع السكاني  :الموضوع
 تعريف المشاركين بالوضع السكاني الحالي لمصر.  :الهدف

 مدربون/ نمثقفو األقرا الفئة المستهدفة:
 class pointالمستخدمة:   دواتاأل

 https://bit.ly/3zOk7Gdنموذج العمل: 
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:
 التأكد من أنه يعمل.و class pointن يتأكد من تحميل برنامج الـ * على الميسر أ

 .Power pointر بعمل مشاركة لنموذج العرض التقديمي يقوم الميس -
التفاعلية  نشطةثم يقوم الميسر باستعراض األ ،بالموضوع الخاصةيتم عرض المعلومات  -

 .له المدعمة
 اص بالمشاركين ويتأكد من دخول الجميع للمشاركة.الكود الخ إرساليقوم الميسر ب -
 classومناسبة من خالل أداة  وعةسئلة تفاعلية متنوضع أن يقوم بى أيحرص الميسر عل -

point ن بالملل.حتى ًل يصاب المشاركو 
رقام نشكر المشاركين ونقدم لهم تغذية راجعة إيجابية ونؤكد على أهمية تفسير األ -

 المتعلقة بالموضوع لفهم مضمونها وتأثيرها.
 

 الفوائد( -ينه وبين تحديد النسلوالفرق ب -سرة )المفهومتنظيم األ :الموضوع
 .تعريف المشاركين بمفهوم تنظيم األسرة وفوائده :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 (Padletمقهى التنمية ) األداة المستخدمة:

 :نموذج العمل
 https://bit.ly/3APtEOGنموذج العمل: 

https://bit.ly/3zOk7Gd
https://bit.ly/3APtEOG
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 الجلسة:تصميم 
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 ه: اآلتين تحتوي أعمدته على العناوين أعلى  ،يقوم الميسر بعرض النموذج للمشاركين -

 -الفرق بين تحديد النسل وتنظيم األسرة -تعريف تحديد النسل -)تعريف تنظيم األسرة
فوائد تنظيم  -د تنظيم األسرة الصحية للطفلئفوا -ية لألمئد تنظيم األسرة الصحفوا

 سرة للمجتمع( فوائد تنظيم األ -األسرة لألسرة بشكل عام
ق بين تحديد الفر -تعريف تحديد النسل -تعريف تنظيم األسرةن تتضمن األعمدة )على أ

ى رحها للمشاركين ويتم ترك باقاصة بها لشلخاالتعريفات النسل وتنظيم األسرة( و
 عمدة بالعناوين فقط.األ

الفرق بين تحديد النسل  -تعريف تحديد النسل -تعريف تنظيم األسرة) يقوم الميسر بعرض -
 ( للمشاركين ومناقشتهم فيها.وتنظيم األسرة

( Breakout roomغرف عن طريق ال )يوضح الميسر للمشاركين أنه سيقوم بعمل أربع  -
ربع ن يكون دورهم تيسير الحديث عن األمتطوعين من المشاركي ويطلب الميسر أربعة

 ن يكون لديهم معرفة مسبقة بالمعلومات.ذا ًل يتطلب أوه ،فوائد
 ،لى مجموعات العملالنموذج لجميع المشاركين قبل اًلنتقال إ إرساليقوم الميسر ب -

 ويطلب منهم عدم البدء فيه حتى يتم تقسيم المجموعات.
 ليه.لوصول إلكل المشاركين لسهولة ا على المجموعة النموذج إرسالن يقوم ب* يمكن للميسر أ

 ن، ثم يقوم بتقسيم المجموعات على أربع فوائد على المتطوعينيقوم الميسر بتوزيع األ -
 تتضمن كل مجموعة واحد من المتطوعين.

طلب  ( على أن تتضمن إمكانيةBreakout roomبال ) الخاصةات عداديقوم الميسر بضبط اإل -
 .غادرة الغرفة أو مجموعة العملالمساعدة وعدم م

في حالة لزم عرض الموضوع ئد "ربع فوان من المشاركين تيسير األالمتطوعو* يمكن أن يكون دور 
  عنصر الذي يتحدث عنه بعد كل دورةن يقوم بتغيير الترتيب" على أب

ه ويقوموا إرسالن يفتحوا النموذج الذي تم أمن المشاركين يطلب ميسر كل مجموعة  -
 شاركة في العنصر المستهدف بالمناقشة.بالم

خرى ليغطى معهم ألى وم الميسر بنقل المتطوع من غرفة إيق دورةوقت كل  انتهاءعند  -
 .أحد نقاط الموضوع

معلومات والتأكيد على ال هيقوم الميسر بمناقشة ما تم عرض كل الدورات انتهاءبعد  -
 .للتعديل وتعديل كل ما يلزم ،ن وجدتالصحيحة، وتصحيح األخطاء إ
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لى مشاركة ا إننا نسعى دائما لى أويؤكد ع ،يشكر الميسر المشاركين لتفاعلهم مع النشاط -
، قدم لهم الشكر مرة لى ذلك سبيالا المراد تنفيذها ما استطعنا إ نشطةالمشاركين في األ
ض نفس النشاط باستخدام أداة ننا في الجلسة القادمة سنقوم باستعراأخرى وأخبرهم أ

 أخرى.
 

 سرة وسائل تنظيم األ :موضوعال
 .تعريف المشاركين بوسائل تنظيم األسرة :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 (Aha slidesمقهى التنمية )ِ األداة المستخدمة:

 :نموذج العمل
 https://bit.ly/3mf0LoW :نموذج المشاركين

 https://bit.ly/3AWP1ha :نموذج عرض النتائج
 الجلسة: تصميم

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 ويشرح لهم ما سيتم. الميسر بعرض النموذج للمشاركين، واستعراض محتواهيقوم  -
( Breakout room) يخبر الميسر المشاركين أننا سنقوم بعمل عدد أربع غرف عن طريق -

من المشاركين يكون دورهم تيسير الحديث عن وسائل متطوعين ويطلب الميسر عدد أربعة 
 تنظيم اًلسرة.

ن يقوم الميسر باختيار المتطوعين قبل يوم الجلسة ويتأكد من معرفتهم بكيفية عمل ضل أ* يف
بالمشاركة كميسرين  ك يقوم الميسر والميسر المساعدوفي حالة عدم توفر ذل ،مشاركة للنموذج

 .دورتين من األسئلةسائل خالل شرح الو ويتم تقسيم لمجموعتين
سري المجموعات فقط قبل اًلنتقال إلى مجموعات النموذج لمي إرساليقوم الميسر ب -

 ن يقوموا بعمل مشاركة له.العمل ويطلب منهم أ
ن ، على أثم يقوم بتقسيم المجموعات ،يقوم الميسر بتوزيع الوسائل على المتطوعين -

 تتضمن كل مجموعة واحد من المتطوعين.
( على أن تتضمن إمكانية طلب Breakout room)اصة ب لخاات عدادقوم الميسر بضبط اإلي -

 .المساعدة وعدم مغادرة الغرفة أو مجموعة العمل
نهم يستطيعون في حالة رأى الميسر أ * يمكن أن يكون دور المتطوعين تيسير جميع الوسائل "

 مع مجموعة جديدة. دورة عنصر الذي يتحدث عنه بعد كليقوم بتغيير ال على أن ذلك"
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ن جميع ا على أحديث عنه ويحرص دائما تيقوم ميسر كل مجموعة بشرح العنصر المراد ال -
 المشاركين منتبهين ومتفاعلين.

خرى ليغطى معهم وم الميسر بنقل المتطوع من غرفة إلى أيق وقت كل دورة انتهاءعند  -
 .أحد نقاط الموضوع

 ن المشاركينسئلة مبتلخيص ما تم عرضه واستقبال أيسر يقوم الم كل الدورات انتهاءبعد  -
 ن وجدت.إ

 .يشكر الميسر المشاركين لتفاعلهم مع النشاط -

 

 بناء الفريق :الموضوع
تمام مهامهم التدريبية ل بناء الفريق التي تساعدهم على إتعريف المشاركين بمراح :الهدف

 بشكل فعال.
 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:

 Zoom: Breakout room + Pptالمستخدمة:  واتداأل
 https://bit.ly/3D0e03Q: نموذج العمل

 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

نه سيتم تقسيمهم إلى مجموعات ، ويخبرهم أيقوم الميسر بشرح النشاط للمشاركين -
 جمالي للمشاركين(سب العدد اإل)ثالث مجموعات أو أربع مجموعات ح

جموعات على أن تكون طوات المطلوبة لكل مجموعة قبل تقسيم الملخايستعرض الميسر  -
 :اآلتين يقوموا بمهمتمهم بعد أن يذهبوا إلى المجموعات أ

 شياء متواجدين فيه على أن تكون هذه األفي المكان ال دواتاألشياء أو تجميع األ
 ها يكون لها استخدام.ند تجميعلها صلة ببعضها وع

 شياء التي سيتم كين أنه كلما زادت الصلة بين األيؤكد الميسر على المشار
 فضل.ميعها كلما تم تحقيق الهدف بشكل أتج

 يق ها مجمعة عن طر إرسالشياء التي تم تجميعها وتقوم كل مجموعة بتصوير األ
 لتدريب.شخص واحد من الفريق على المجموعة الخاصة با

 قاموا بتجميعها شياء التيالوقت المحدد بعرض األ انتهاءبعد موعة تقوم كل مج 
 وعرض استخدامها بعد تجميعها.

ا للمجموعات للعمل ا مناسبا ويعطي وقتا  يخبر الميسر المشاركين أن يستعدوا للتقسيم، -
 على الهدف المطلوب.

https://bit.ly/3D0e03Q
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وم أي يق-( للمجموعات Coachingبعمل ) -ن وجدوالميسر المساعد إ-يقوم الميسر  -
 ل بين الغرف لمتابعة تفاعل المشاركين والتأكد من فهم المهمة المطلوبة.باًلنتقا

الوقت يقوم الميسر بطلب مشارك من كل مجموعة لعرض ما تم في  انتهاءبعد  -
 مجموعته.

ل: كيف سئلة حول طبيعة عملهم خالل المجموعة مثيقوم الميسر بسؤال المجموعات أ -
شياء التي هي األما  هي أهم المعوقات التي واجهتكم؟ كانت طريقة التواصل بينكم؟ ما

في وجهة -طوات التى لخاماهي  معوقات التواصل بينكم؟ساعدتكم على التغلب على 
 تمت سيكون لها مردود إيجابي أفضل؟لو  -نظركم

ن يقوم من تهم بمراحل بناء فريق العمل على أيقوم الميسر بسؤال المشاركين عن معرف -
( ويقوم من طلب المشاركة بقول مرحلة واحدة فقط في Raise handل )لديه معرفة بعم

 من مشارك يريد التحدث. أكثرحالة وجود 
سقاطها كد على المعلومات الموجودة بها وإيقوم الميسر بعرض مراحل بناء الفريق ويؤ -

 على فريق عمل لديه مهمة تنفيذ تدريب.
 .سئلةميسر المشاركين إن كان لديهم أي أيسأل ال -
 يجابية.نشكر المشاركين ونقدم لهد تغذية إ -

 

 

 سرة )الشائعات المتعلقة بالموضوع(تنظيم األ :الموضوع
 تمكين المشاركين من الرد على الشائعات المتعلقة بتنظيم األسرة :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Wordwallالمستخدمة:   دواتاأل

 https://bit.ly/3CXV71n:نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

  .لنموذج العمليقوم الميسر بعمل مشاركة  -
 ،مع المشاركين جودة بالنموذج ويتم مناقشتهايقوم الميسر باستعراض الشائعات المو -

 من عرض جميع الشائعات. نتهاءالصحيحة وهكذا حتى يتم اًل جابةاإلثم يتم عرض 
  .يقوم الميسر بشكر المشاركين -

 
 

https://bit.ly/3CXV71n
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 41 –تنظيم األسرة في ظل كوفيد  :الموضوع
  .ثار التي ترتبت على جائحة كوروناتعريف المشاركين باآل :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 eterMentimالمستخدمة:  دواتاأل

 نموذج العمل
 https://bit.ly/3B2mpTT(: رابط التصويت  4)نموذج العمل 
 https://bit.ly/3kLliC0(: رابط النتائج 2)نموذج العمل 

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
رسل ثم ي ح كيفية التسجيل فيه،ويقوم بشريقوم الميسر بعرض نموذج العمل للمشاركين  -

 لهم رابط المشاركة.
 .الردود ليتابع المشاركات يقوم الميسر بعمل مشاركة لنموذج -
من عرض الموضوع  نتهاءحتى يتم اًل ،خرىإلى أيقوم الميسر باًلنتقال من شريحة  -

 بالكامل.
لى ويقوم بالتأكيد ع ،يقوم الميسر بعمل مناقشة للردود التي تمت من المشاركين -

 .ن وجدتمعلومات الصحيحة وتصحيح األخطاء إال

 .لمتابعة باقي الجلسات بحماسيتم شكر المشاركين وتشجيعهم  -
 ختام اليوم :موضوعال

 .يجابيات والسلبيات التي تمت خالل اليومعرض أهم اإل :الهدف
 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Aha Slidesاألداة المستخدمة:

 https://bit.ly/3ulOWRN :نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 نقوم بعمل تلخيص لما تم عرضه خالل اليوم. -
فية والتأكيد على كي ( التقييم لعرض محتواهShare Screenبعمل مشاركة لنموذج ) -

 استخدامه.

https://bit.ly/3ulOWRN
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*يمكن للميسر أن يكتفي بعرض محتوى التقييم فقط وأن يرسل النموذج من خالل المجموعة 
الخاصة بالمشاركين وخاصة في حالة انتهاء الوقت المحدد للتدريب، على أن يقوم بمتابعة الردود 

 من خالل المجموعة.
التدريب خالل األيام  يتم تذكير المشاركين على ضرورة ملئ التقييم للتحسين من أداء -

 القادمة.
اطلب من المشاركين عدد من المتطوعين للقيام بعرض ملخص لما تم خالل اليوم، على أن  -

يتم عرضه ببداية اليوم التالي، مع توضيح أن الرابط الخاص بالتدريب سيكون متاح قبل 
 موعد التدريب بربع ساعة ًلستكمال تحضير العرض.

تغذية إيجابية عما تم خالل اليوم من تفاعلهم وحرصهم  نشكر المشاركين ونقدم لهم -
 على التواجد.

ا على مراجعة ما تم خالل اليوم  - التأكيد على أنه من المهم أن يحرص الميسرون دائما
التدريبي، ويحث الميسر المشاركين على أن يقوموا بملئ تقييم اليوم ويؤكد على 

أهميته.
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 اليوم الرابع
/ الموضوعنالعنوا م ألداة ا 

 المستخدمة
 الوقت الهدف

 افتتاح اليوم  4
 - ن""المشاركو

 مراجعة اليوم السابق  -
أن  يكون المشاركون قادرين على تطبيق بعض األدوات -

 التي تم تعلمها في اليوم السابق
 د 45

  Wheel of names تمرين تنشيطي 2
 Wheel of namesموقع أن يتعرف المشاركون على  -

 في التمارين التنشيطيةواستخداماته 
 يوم التدريبيتحفيز المشاركين لبداية ال -

 د 49

 3 
 والجنسالنوع اًلجتماعي  -
القائم على النوع العنف  -

 شكالهاًلجتماعي وأ
Kahoot  

 kahootموقع  أن يتمكن المشاركون -
 واستخداماته

لتعريفات المتعلقة  اأن يتعرف المشاركون على  -
 شكالهعلى النوع اًلجتماعي وأ نف القائمبموضوع الع

39 

 وافقوًل أ أوافق دوار اًلجتماعيةاأل 4
Google form)) 

 googleمن استخدام موقع أن يتمكن المشاركون  -
forms 

دوار اًلجتماعية من فهم األأن يتمكن المشاركون  -
 بشكل صحيح

39 

 د 45   ةاستراح 5

6 

 تشويه األعضاء التناسلية
 تعريفات -

 يح الفسيولوجيالتشر  -
 األضرار -

 والقانون ي الدينرأ -
 المبررات والرد عليها -

Nearpod 
 

 Nearpodموقع على   أن يتعرف المشاركون -
 واستكمال استخداماته

عضاء موضوع تشويه األعلى   أن يتعرف المشاركون -
 التناسلية لإلناث

 د  79

 د 45   ةاستراح 7

8 
 التحرش 

حة احة اآلمنة والمسا)المس
 (الشخصية

Class point 

ان يتعرف المشاركون على استخدامات اخرى ألداة  -
class point 

مفهوم كال من المساحة أن يتعرف المشاركون على  -
 األمنه والمساحة الشخصية وعالقتهم بالتحرش

45 

1 

م على النوع العنف القائ
 اًلجتماعي

 طفال()زواج األ
 تعريف الطفل والقاصر 

 -طفالاج وزواج )األتعريف الزو -
 المبكر(  -القسري 

 نتائجوالسباب األ -

Quizizz 
 Quizizzموقع أن يتعرف المشاركون على  -

 واستخداماته
 طفالموضوع زواج األأن يتعرف المشاركون على  -

 د  39

 تصميم اًلستمارات وتحليلها: 49
(4) google forms -  من استخدام موقع أن يتمكن المشاركونgoogle 

forms 39 د 
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 كيفية تصميم استمارةأن يتعرف المشاركون على  -
 -البعدي اًلختبار القبلي/ -التسجيل)التدريب وتحليلها 
 تقييم المدربين( -تقييم التدريب -التقييم اليومي

أن يقوم المشاركون بعرض أهم اإليجابيات والسلبيات - Aha Slides ختام اليوم والتقييم 44
 49 ومالتي تمت خالل الي

  
 خط سير جلسات اليوم الرابع 

 افتتاح اليوم :الموضوع
 .التي تم تعلمها في اليوم السابق دواتتمكين المشاركين من تطبيق األ :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد  األداة المستخدمة:

 : ًل يوجدنموذج العمل
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

خالل  ستتمهم اًلستجابات التي يمات اليوم السابق ويقوم بتوضيح أوم الميسر بعرض تقييق -
 اليوم لتفادي السلبيات.

التي تم  دواتحد األالسابق عن طريق أ عمل ملخص لما تم في اليومب يقوم المشاركون -
 استخدامها.

 عرض المشاركين. -
مالحظات تساعدهم على تحسين  وتقديم ،يجابية لهمراجعة إشكر المشاركين وتقديم تغذية  -

 العرض فيما بعد.
 

 تمرين تنشيطي :الموضوع
 ا لبداية اليوم.تنشيط المشاركين استعدادا  :الهدف

 مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Wheelofnamesالمستخدمة:  دواتاأل

 https://bit.ly/3il0Nur نموذج العمل:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييم الجلسة من خالل الرابط يمكنكم معرفة كيفية تصم
 

 خط سير الجلسة:
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  .يقوم الميسر بعمل مشاركة لنموذج اللعبة -
 ( ثم يختار بالترتيب الظاهر له.Raise handيدي للمشاركة )يطلب من المشاركين رفع األ -
 يتأكد الميسر من جاهزية المشارك للنشاط. -
 جميع المشاركين. وهكذا حتى ينتهي من آخريقوم الميسر باختيار مشارك  -

حسب الوقت المتاح، كما  من المشاركينفقط ن يكتفي بمشاركة عدد محدد *يمكن للميسر أ
 .ن ينوع في النماذج الموجودة لنفس النشاطيمكن أ
 .شكر المشاركين وتجهيزهم للنشاط الذي يليه -

 
 شكاله(ف وأنوع اًلجتماعي والعنالعنف القائم على النوع اًلجتماعي )التعريف بال :الموضوع
  .تعريف المشاركين بموضوع العنف القائم على النوع اًلجتماعي :الهدف

 .مدربون/ مثقفي أقران الفئة المستهدفة:
 Kahootالمستخدمة:  دواتاأل

 : نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 لنموذج المشاركين واشرح لهم كيفية استخدامه.( Share Screen) مشاركةقم بعمل  -
اص بالمشاركين عبر المحادثة وكذلك عبر المجموعة الخاصة لخاالنموذج  إرسالقم ب -

 لمشاركين.با
 الدخول على الرابط.ة مشاكل بيتأكد قبل بدء النشاط أن المشاركين ًل يواجهون أ -

 

 

 األدوار اًلجتماعية :الموضوع
 .ن المشاركين من فهم النوع اًلجتماعيتمكي :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Quizizzالمستخدمة:  دواتاأل

 https://bit.ly/3D1z61D: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 جلسة:خط سير ال

 ات النشاط.عدادإويضبط  يقوم الميسر بعمل مشاركة لنوذج العمل -

https://bit.ly/3D1z61D
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( أو Classicيفاضل بين اختيار طريقة العرض بشكل تنافسي بين المشاركين ) * يمكن للميسر أن
ويتم المفاضلة حسب الوقت المتاح  ،(Instructor Pacedسئلة )يقوم بنظام التحكم في عرض األ

 .والفئة المستهدفة
 اص بالمشاركين ويوضح كيفية التعامل معه.لخاالميسر بفتح الرابط يقوم  -
 .مجموعةاللى المشاركين عن طريق المحادثة وكذلك إلنشاط ا رابط إرساليتم  -
ي مشاكل في الرابط الميسر دخول جميع المشاركين والتأكد من عدم وجود أيتابع  -

 .المرسل
 في حالة وجود مشكلة في الرابط المباشر.كود النشاط و بط الموقعن يرسل را* يمكن للميسر أ

 من المشاركين. الميسر بمناقشة اإلجابات التي وردتالوقت المحدد يقوم  انتهاءبعد  -
ر فكابالمعلومات واأل ر المشاركين على تفاعلهم وإثرائنافي نهاية الجلسة يشكر الميس -

ان ندرك شاط هو أويؤكد على أن الهدف من ذلك الن ،التي قدموها أنه مهما اختلفت  جيدا
 ساسية في المجتمع.األدوار اًلجتماعية ًل بد أن يتمتع الجميع بالحقوق األ

 
 لإلناث  تشويه األعضاء التناسلية :الموضوع

 .تعريف المشاركين بموضوع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث :الهدف
 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:

 Power point presentation   –Padlet  – Nearpodالمستخدمة: دواتاأل
 :https://bit.ly/3uhelvIنموذج العمل

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 .فقط(ن مدربين شاركوالم كان )في حال يقوم الميسر بتوضيح هدف الجلسة -
 . Share screenلي عمل إ ضافةباإلمع المشاركين   Nearpodيقوم الميسر بمشاركة رابط  -
  .بالمثال رابط الخاصيبدأ الميسر الجلسة كما موضح ترتيبها في ال -
سئلة للفوز في عن األ جابةاإلعند الوصول إلى اللعبة يوضح الميسر للمشاركين أنه يجب  -

  .اللعبة
في  أجابوا عنهاهل يوجد وظيفة من الوظائف التي  ،على الجميع ثم  يطرح الميسر سؤال -

االلعبة يمكن التخلي عنها؟ وينصت   لإلجابات. جيدا
ارجية( وأن لخاعضاء ) األ نثويثم يلخص الميسر وظائف األعضاء في الجهاز التناسلي األ -

ذه عضاء بالتالي أحد هحد هذه األ، وأنه ًل يمكن اًلستغناء عن أهميتهلكل عضو أ
 الوظائف.

https://bit.ly/3uhelvI
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 .ثم يستكمل الميسر باقي الجلسة -
يشكر المشاركين ، ثم سئلةميسر ماحدث في الجلسة ويستقبل األتام يلخص اللخافي   -

 .ويختم الجلسة

 التحرش  :الموضوع
 ن بموضوع التحرش والمساحات اآلمنة.يف المشاركيتعر  :الهدف

  .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:
 ClassPointخدمة:  المست دواتاأل

  https://bit.ly/3FuAQ57:نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 .يفتتح الميسر الجلسة بتوضيح هدفها -
 ا المعد مسبقا   Power point presentationلنموذج  share screenيقوم الميسر بعمل  -

لميسر بالتعديل على النموذج بما يتناسب مع توقيت الجلسة والفئة المستفيدة منها )يقوم ا
 مثقفين أو مدربين(

  . class pointمعه خالل هذا العرض ومن خالل اًلستعانة بأداة ويوضح لهم كيفية التفاعل  -
 يلخص المدرب ماتم في الجلسة  نتهاءبعد اًل -
  .يب عنها ثم يشكر المشاركين ويختم الجلسةسئلة من المشاركين ويجيستقبل الميسر األ -

 :جلسةختام ال
، وأنه ًل يوجد سبب أو الشخصية يؤكد الميسر على مفهوم المساحة اآلمنة، والمساحة -

 وتعدي على خصوصيته. خرآلل اق للمساحة الشخصية اآلمنةاختروإنما هي  مبرر للتحرش،
 

 طفالزواج األ :الموضوع
 .ضوع زواج األطفالتعريف المشاركين بمو :الهدف

  .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:
 Quizzizالمستخدمة:  دواتاأل

 https://bit.ly/3kLT3TH: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

https://bit.ly/3kLT3TH
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ا ويوضح لهم كيفية التفاعل من خالل المعد مسبقا   Quizzizر رابط نموذج يشارك الميس -
  .سئلةعلى األ جابةاإل

م بعرض عناصر الموضوع من خالل تم في الجلسة ويقو بعد اًلنتهاء يلخص المدرب ما -
 .zoomببرنامج   Share screenداة وباًلستعانة ب األسئلة الموضوعة باأل

ثم يشكر المشاركين ويختم  ،لمشاركين ويجيب عنهاسئلة من ايستقبل الميسر األ -
  .الجلسة

 

 (4ا )تصميم اًلستمارات وتحليله :الموضوع
 اًلختبار القبلي/البعدي ،التسجيل
  .وتحليلها تعريف المشاركين بكيفية تصميم استمارت التدريب :الهدف

 .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:
 ormsGoogle F المستخدمة: دواتاأل

 :نموذج العمل
  :نموذج تسجيل

 نموذج اختبار قبلي/ بعدي:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

ن يقوموا بفتح ويطلب منهم أ google form جوجلموقع يقوم الميسر بعرض نموذج ل -
 .قعاستمارة جديدة لمتابعة كيفية التعامل مع المو

 :ويستكمل الجلسة من خالل تناول النقاط التالية -
 (  ما هوGoogle Forms)؟ 
  كيفية الوصول(Google Forms )؟وتسجيل الدخول  
  إنشاءكيفية ( نموذجGoogle Forms.جديد )  
 البريد ميع الجلسات والتدريبات )اًلسم، رقم التليفون، في ج األسئلة الثابتة

 (إلخ.... .لكترونياإل
 جزاءألسئلة إلى أتقسيم ا.  
 كيفية مشاركة الرابط للمشاركين الذين يرغبوا في التسجيل. 
  كيفية استخدام خاصية(add collaborators) الميسيرين المشاركين معك  ضافةإل

 .لتسهيل عملية اختيار المشاركين
 .خالل العملية التدريبية (Google Formsلالستخدامات المختلفة )مثلة يذكر الميسر أ -
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 .Google Formsيذكر الميسر البدائل التي يمكن استخدامها كبديل لـ  ثم -
 .سئلة ويجيب عنها ثم يختم الجلسةلسة يستقبل الميسر األفي ختام الج -

 

 ختام اليوم :الموضوع
 .يجابيات والسلبيات التي تمت خالل اليومعرض أهم اإل :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Aha Slides ستخدمة:األداة الم

 https://bit.ly/3ulOWRN: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 نقوم بعمل تلخيص لما تم عرضه خالل اليوم. -
 والتأكيد على كيفية استخدامه. حتواهنقوم بعمل مشاركة لنموذج التقييم لعرض م -

*يمكن للميسر أن يكتفي بعرض محتوى التقييم فقط وأن يرسل النموذج من خالل المجموعة 
الخاصة بالمشاركين وخاصة في حالة انتهاء الوقت المحدد للتدريب، على أن يقوم بمتابعة الردود 

 من خالل المجموعة.
تقييم للتحسين من أداء التدريب خالل األيام يتم تذكير المشاركين على ضرورة ملئ ال -

 القادمة.
اطلب من المشاركين عدد من المتطوعين للقيام بعرض ملخص لما تم خالل اليوم، على أن  -

يتم عرضه ببداية اليوم التالي، مع توضيح أن الرابط الخاص بالتدريب سيكون متاح قبل 
 موعد التدريب بربع ساعة ًلستكمال تحضير العرض.

ر المشاركين ونقدم لهم تغذية إيجابية عما تم خالل اليوم من تفاعلهم وحرصهم نشك -
 على التواجد.

ا على مراجعة ما تم خالل اليوم  - التأكيد على أنه من المهم أن يحرص الميسرون دائما
يؤكد على التدريبي، ويحث الميسر المشاركين على أن يقوموا بملئ تقييم اليوم و

أهميته

https://bit.ly/3ulOWRN
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 امسلخااليوم 
/ الموضوعالعنوان م  

األداة 
 الوقت الهدف المستخدمة

 افتتاح اليوم  4
 - ن""المشاركو

 مراجعة محتوى اليوم السابق -
أن  يكون المشاركون قادرين على تطبيق بعض -

 األدوات التي تم تعلمها في اليوم السابق 
 د 45

 Kahoot تمرين تنشيطي 2
  يوم التدريبيتحفيز المشاركين لبداية ال -

إتاحة الفرصة لرؤية اشكال مختلفة ًلستخدام  -
 مختلف اًلدوات لتنفيذ تمرينات تنشيطية 

 د 49

 مناقشه جندةمراجعة ما تم التوصل اليه في األ 3
أن يتعرف المشاركون على أهم المالحظات  -

 د 39 التي تساعدهم على تصميم أجندة

 تصميم اًلستمارات وتحليلها: 4
(2) google forms 

من استخدام موقع  أن يتمكن المشاركون -
google forms في تصميم اًلستمارات وتحليلها 

كيفية تصميم أن يتعرف المشاركون على  -
 ،التقييم اليومي)استمارت التدريب وتحليلها 

 تقييم المدربين( ،تقييم التدريب

 د 39

 د  45   ةاستراح 5

مشاركون على معنى الوصم أن يتتعرف ال - Google forms الوصم والتمييز 6
 د 39 والتمييز وتأثيرهم 

7 
مواقع تفاعلية إلدارة فرق العمل 

 وإدارة المهام التدريبية 
(4) 

Trello 
من استخدام المواقع أن يتمكن المشاركون  -

التي تساعدهم على إدارة المهام التدريبية 
 بسهولة ويسر

 د 39

 د  45   استراحة 8

1 
فرق العمل  مواقع تفاعلية إلدارة

 وإدارة المهام التدريبية 
(2) 

Google Classroom 
 

أن يتمكن المشاركون من استخدام المواقع  -
التي تساعدهم على إدارة المهام التدريبية 

 بسهولة ويسر
 د 39

49 
تطبيق استخدام الجلسات عبر اإلنترنت 

(online في الجلسات الواقعية )
(offline) 

Zoom: Breakout 
room 

ن يتمكن المشاركون من استخدام الجلسات أ -
( في التدريبات الواقعية onlineعبر اإلنترنت )

(offline ) 
 د  39

 Aha Slides ختام اليوم والتقييم 44
أن يقوم المشاركون بعرض أهم اإليجابيات -

 49 والسلبيات التي تمت خالل اليوم
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 امسلخااليوم خط سير جلسات 
 

 يومافتتاح ال :الموضوع
 .التي تم تعلمها في اليوم السابق دواتتمكين المشاركين من تطبيق األ :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقرانالفئة المستهدفة:
 ًل يوجد  األداة المستخدمة:

 ًل يوجد  :دواتاأل
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

 تجابات التي ستتمهم اًلسيمات اليوم السابق ويقوم بتوضيح أيقوم الميسر بعرض تقي -
 .ل اليوم لتفادي السلبياتخال

التي تم  دواتحد األعن طريق أ يام التدريبيقوم المشاركون بتقديم ملخص لما تم خالل أ -
 استخدامها.

 عرض المشاركين. -
وتقديم مالحظات تساعدهم على  ،يجابية لهمر المشاركين وتقديم تغذية راجعة إشك -

 تحسين العرض فيما بعد.
 

 تمرين تنشيطي :الموضوع
 ا لبداية اليوم.تنشيط المشاركين استعدادا  :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 المستخدمة:   دواتاأل

 نموذج العمل:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

  .يقوم الميسر بعمل مشاركة لنموذج اللعبة -
 ( ثم يختار بالترتيب الظاهر له.Raise handيدي للمشاركة )يطلب من المشاركين رفع األ -
 يتأكد الميسر من جاهزية المشارك للنشاط. -
 وهكذا حتى ينتهي من جميع المشاركين. آخريقوم الميسر باختيار مشارك  -
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كما يمكن أن ، حسب الوقت المتاح مشاركة عدد محدد من المشاركينب ن يكتفي*يمكن للميسر أ
 لعاب الموجودة لنفس النشاط.ينوع في الأل

 .شكر المشاركين وتجهيزهم للنشاط الذي يليه -
 

 جندةمراجعة ما تم التوصل إليه في تصميم األ :الموضوع
 .تدريبية أجندةتمكين المشاركين من تصميم  :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 المستخدمة:   دواتاأل

 ج العمل:نموذ
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 .جندات من المجموعاتوم الميسر بعمل مشاركة لنماذج األيق -
 كل فريق امجموعة أن تقوم بعرض األجندة التي أعدهيطلب الميسر من كل  -

ت التي تساهم في تطوير لهم المالحظا يقوم الميسر بتقديم تغذية راجعه ايجابية ويقدم -
 األجندة بالشكل المناسب مع األهداف الموضوعه

 الجلسة: تامخ
، سواء عتبار التحديثات التي تطرأفي اًلخذ ا ما يؤكد الميسر على أنه من الضروري األدائما  -

حتى تكون  جندةوًل بد أن ينعكس ذلك على األ ،أو لظروف خاصة بالتدريب كانت معرفية
 ئمة لهذه التطورات.مال

 

 (2ا )تصميم اًلستمارات وتحليله :الموضوع
 تقييم المدربين ،تقييم التدريب ،التقييم اليومي

  .وتحليلها تعريف المشاركين بكيفية تصميم استمارت التدريب :الهدف
 .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:

 Google Formsالمستخدمة:  دواتاأل
 :نموذج العمل

 ذج تقييم يومي:نمو
 التدريب: نموذج تقييم للورشة/
 نموذج تقييم للمدربين:

 تصميم الجلسة:
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  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:
  يقوم الميسر بعرض نموذج(Google Forms) يقوموا بفتح  ويطلب من المشاركين أن

 .ل مع الموقعاستمارة جديدة لمتابعة كيفية التعام
 :ويستكمل الجلسة من خالل تناول النقاط التالية -

  أهم البيانات الخاصة بالمشاركين التي تحتاجها كل استمارة 
 ما بين تقييم على مقياس أو أسئلة مفتوحه جزاءتقسيم األسئلة إلى أ 

 .Google Formsثم يذكر الميسر البدائل التي يمكن استخدامها كبديل لـ  -
 .سئلة ويجيب عنها ثم يختم الجلسةة يستقبل الميسر األفي ختام الجلس -

 الوصم والتمييز :الموضوع
  :الهدف
من التعرف على اًللقاب المجتمعية ودورها في تعزيز الوضع اًلجتماعي من  المشاركين تمكين 
 عدمه 

الوصمة والتمييز واألسباب التي تؤدى إلى تحقيق تلك  ان يتعرف المشاركين على مفهوم
 الموجوده بالمجتمع ة كذلك يتعرف المشاركون على أنواع الوصمةالوصم

 .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:
 google Formsالمستخدمة:   دواتاأل

  https://bit.ly/3szV4Hf :نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتيخالل الرابط يمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من 
 خط سير الجلسة:

o : نشاط خطوة لألمام 
يقوم الميسر بمشاركة رابط النموذج والتاكيد على اهمية ان يقوموا بالخطوات  -

 كما يقول وخطوة بخطوة ليلبي النشاط هدفه . 
يطلب الميسر من المشاركين اختيار شخصية واحدة من الشخصيات الموجودة في  -

 النموذج . 
كل مشارك يعرف اللقب الذي يحمله جيدا وأجب على استفسارات  تأكد من أن -

 المشاركين في حالة طلبهم لذلك .
ثم أطلب من المشاركين اًلجابة عن السؤال اًلول فقط باختيار رقم الشخصية التي  -

 تستطيع فعل محتوى السؤال من وجهة نظر المجتمع .

https://bit.ly/3szV4Hf
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 السؤال والشخصيات  ثم افتح باب المناقشة مع مراعاة الوقت لديك حول هذا -
 كرر الخطوتين السابقتين مع باقي اًلسئلة  -
 يقوم الميسر بعمل عصف ذهني عن مصطلح الوصم والتمييز.  -
 يطلب الميسر من المشاركين رفع األيدي للمشاركة. -

 الجلسة: تامخ
األساسية والضرورية دمات لخايؤكد الميسر على مفهوم العدالة والمساواة في تقديم  -

  .دون تمييز
ثم قم بتوضيح مفهوم الوصم والتمييز واًلسباب التي تؤدي لتحقيقهم وانواع  -

 الوصم الموجود في المجتمع .
 

 

 (4ة )لمهام التدريبيمواقع تفاعلية إلدارة فرق العمل وإدارة ا :الموضوع
تمكين المدربين من استخدام المواقع التي تساعدهم على إدارة المهام التدريبية  :الهدف

 .ويسربسهولة 
 .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:

 Trelloالمستخدمة:  دواتاأل
 :نموذج العمل

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 .واستخداماته  Trelloالميسر الجلسة بتوضيح هدف الجلسة وما هو يبدأ -
 لتالية.ثم يوضح الميسر النقاط ا -
  .وكيفية تسجيل الدخولالحاسوب المحمول من خالل  Trelloل كيفية الوصول  -
  .يقوم الميسر بجولة داخل واجهة الموقع -
 ين معه بها.خر جديدة  وإدخال اآل  Board إنشاءكيفية  -
  .اتهأعدادو Trelloخصائص  -
 .(تطبيق -من خالل الهاتف )متصفح Trelloكيفية استخدام  -
 .ق(تطبي -ة تنفيذها من خالل الهاتف )متصفحر النقاط السابقة وكيفيثم يتناول الميس -
 .مسبقة لتوضيح استخداماته بشكل اوسع أعدادثم يقوم بعرض نماذج  -
  .ثم يختم الجلسة، عليها جابةسئلة من المشاركين ويقوم باإلثم يستقبل الميسر األ -
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 (2ة )لتدريبيرق العمل وإدارة المهام امواقع تفاعلية إلدارة ف :الموضوع
تمكين المدربين من استخدام المواقع التي تساعدهم على إدارة المهام التدريبية  :الهدف

 .بسهولة ويسر
 .مثقفو األقران /مدربون الفئة المستهدفة:

 Google Class roomالمستخدمة:  دواتاأل
 نموذج العمل:

 تصميم الجلسة:
  :اآلتيط يمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الراب

 خط سير الجلسة:
 .واستخداماته  Google Class roomالميسر الجلسة بتوضيح هدف الجلسة وما هو  يبدأ -
  :ثم يوضح الميسر النقاط التالية -
وكيفية تسجيل الحاسوب المحمول من خالل   Google Class room كيفية الوصول ل (4

  .الدخول
 الميسر بجولة داخل واجهة الموقع. يقوم (2
 .دخال المشاركين معهإو جديدة  Classإنشاءكيفية  (3
 Assignment عدادإصائص كيفية لخااته )تشمل عدادإو Google Class roomخصائص  (4

 .(ومتابعة المشاركين من خالله
  .(تطبيق -من خالل الهاتف )متصفح Google Class roomكيفية استخدام  (5
 .ق(تطبي -ل الهاتف )متصفحة تنفيذها من خالثم يتناول الميسر النقاط السابقة وكيفي (6
 .وسعمسبقة لتوضيح استخداماته بشكل أ عدادإثم يقوم بعرض نماذج  -
  .ثم يختم الجلسةعنها،  جابةسئلة من المشاركين ويقوم باإلاأل ثم يستقبل الميسر -
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 واقعيةفي الجلسات ال (onlineعبر اإلنترنت )تطبيق استخدام الجلسات  :الموضوع
(offline) 

 ةالواقعيفي التدريبات  (onlineعبر اإلنترنت )ن المدربين من استخدام الجلسات تمكي :دفاله
(offline). 

 مدربون الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد  األداة المستخدمة:

 ًل يوجد  :دواتاأل
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

شاؤها من قبل، على أن يقوم الميسر بتقسيم المشاركين إلى مجموعات العمل التي تم إن -
وكتابة خط سير جلسة  ،داتين مما تم شرحهم خالل التدريبيطلب من كل مجموعة اختيار أ

 .(offlineم الواقعي )بالعاللكيفية تطبيقهم 
 ن عمل المجموعات.يتابع الميسرا -
ن ما تم في مجموعات العمل ويناقش الميسر ما بعد انتهاء الوقت يعرض المشاركو -

 يعرضوه.
 .يجابية لهملمشاركين وتقديم تغذية راجعة إر اشك -

 
 ختام اليوم :الموضوع
 .يجابيات والسلبيات التي تمت خالل اليومعرض أهم اإل :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Aha Slides األداة المستخدمة:

 lOWRNhttps://bit.ly/3u: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 نقوم بعمل تلخيص لما تم عرضه خالل اليوم. -
 لنموذج التقييم لعرض محتوياته والتأكيد على كيفية استخدامه. بعمل مشاركةنقوم  -

رسل النموذج من خالل المجموعة *يمكن للميسر أن يكتفي بعرض محتوى التقييم فقط وأن ي
الخاصة بالمشاركين وخاصة في حالة انتهاء الوقت المحدد للتدريب، على أن يقوم بمتابعة الردود 

 من خالل المجموعة.

https://bit.ly/3ulOWRN
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يتم تذكير المشاركين على ضرورة ملئ التقييم للتحسين من أداء التدريب خالل األيام  -
 القادمة.

للقيام بعرض ملخص لما تم خالل اليوم، على أن  اطلب من المشاركين عدد من المتطوعين -
يتم عرضه ببداية اليوم التالي، مع توضيح أن الرابط الخاص بالتدريب سيكون متاح قبل 

 موعد التدريب بربع ساعة ًلستكمال تحضير العرض.
نشكر المشاركين ونقدم لهم تغذية إيجابية عما تم خالل اليوم من تفاعلهم وحرصهم  -

 على التواجد.
ا على مراجعة ما تم خالل اليوم  - التأكيد على أنه من المهم أن يحرص الميسرون دائما

التدريبي، ويحث الميسر المشاركين على أن يقوموا بملئ تقييم اليوم ويؤكد على 
 أهميته.
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 اليوم السا س
 الوقت الهدف األداة المستخدمة العنوان/ الموضوع م

 افتتاح اليوم  4
  Game of the brain تمرين تنشيطي

 Game of theموقع أن يتعرف المشاركون على  -
brain واستخداماته في التمارين التنشيطية 
 تحفيز المشاركين لبداية العمل -

 د 45

2  
 " مراجعة ما تم خالل التدريب "

- 
 مراجعة محتوى التدريب -

أن  ي يستذكر المشاركون األدوات التي تم -
 خالل التدريب تعلمها

 د 45

ان يقوم المشاركون بعرض ما تم التوصل إليه  -  عرض الشكل النهائي لألجندة 3
 25 في األجندة بشكل نهائي

 د  45   استراحة 4

 تحضير المشاركين للعروض  5
Zoom: Breakout 

room 
وقت لمراجعة  أن يكون لدى المشاركون -

 د  39 األدوات التي سيعملون عليها 

 عروض المشاركين 6
(4) - 

تطبيق وعمل نماذج أن يقوم المشاركون ب -
 مصغرة لجلسات توعوية بشكل عملي

من تقديم عروض  أن يتمكن المشاركون -
 ( onlineتفاعلية عبر اإلنترنت )

 د  69

 د  45   استراحة 7

 عروض المشاركين 8
(2) - 

أن يقوم المشاركون بتطبيق وعمل نماذج  -
 وعوية بشكل عمليمصغرة لجلسات ت

أن يتمكن المشاركون من تقديم عروض  -
 (onlineتفاعلية عبر اإلنترنت )

 د  69

1 

 عرض نماذج:
 والتحديات التوقعات -

 الجراج -
 الصديق السري -

Padlet 
تبت في  - عرض أهم المشاركات التي ك 

 د 49 اًلستمارات

 -تقييم التدريب -اًلختبار البعدي 49
 Google forms تقييم المدربين

تقييم معرفة المشاركين واستفادتهم من  -
 د  29 التدريب

شكر المشاركين على إلتزامهم لحضور التدريب  -  ختام التدريب 44
 وتوجيهمم لتعميم اًلستفادة

 د  49
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 لسادساليوم اخط سير جلسات 
 

 تمرين تنشيطيافتتاح اليوم /  :الموضوع
 ا لبداية اليوم.ادا تنشيط المشاركين استعد :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 Game for the brainالمستخدمة:  دواتاأل

 https://bit.ly/2Y4Yoxf نموذج العمل:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

يقوم بتوضيح أهم اًلستجابات التي ستتم يقوم الميسر بعرض تقييمات اليوم السابق و -
 خالل اليوم لتفادي السلبيات.

  .يقوم الميسر بعمل مشاركة لنموذج اللعبةثم  -
 ( ثم يختار بالترتيب الظاهر له.Raise handيدي للمشاركة )يطلب من المشاركين رفع األ -
 يتأكد الميسر من جاهزية المشارك للنشاط. -
 وهكذا حتى ينتهي من جميع المشاركين. آخريقوم الميسر باختيار مشارك  -

شاركة عدد محدد من المشاركين حسب الوقت المتاح، كما يمكن أن بم ن يكتفي*يمكن للميسر أ
 لعاب الموجودة لنفس النشاط.بالأل ينوع
 .شكر المشاركين وتجهيزهم للنشاط الذي يليه -

 

 مراجعة محتوى التدريبالموضوع: 
 تم خالل أيام التدريبأن يتذكر المشاركون ما  الهدف:

 .مثقفو األقران/ مدربون الفئة المستهدفة:
 األدوات المستخدمة:  

 ًل يوجدنموذج العمل: 
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

 ( وعرض المواقع التي تم شرحه تباعا.share Screen)يقوم الميسر بعمل مشاركة الشاشة  -
 لكل أداة. على يتناول أهم اإلعدادات واًلستخدامات -
 يقوم الميسر باستقبال اسئلة المشاركين بعد كل أداة إلى أن ينتهي من شرح كل األدوات  -
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 الجلسة: تامخ
 :يؤكد الميسر على 

أهمية اإلعدادت الخاصة بكل أداة واننا قد نحتاج إلى تغييرها من فئة مستهدفة إلى  -
 أخرى.

 دائما.ألدوات ايؤكد الميسر على متابعة التحديثات الخاصة ب -
 

 جندةالشكل النهائي لتصميم األ عرض :الموضوع
 .تدريبية أجندةتمكين المشاركين من تصميم  :الهدف

 .مدربون/ مثقفو األقران الفئة المستهدفة:
 المستخدمة:   دواتاأل

 نموذج العمل:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 .جندات من المجموعاتبعمل مشاركة لنماذج األ قوم الميسري -
 يطلب الميسر من كل مجموعة أن تقوم بعرض األجندة النهائية التي أعدها كل فريق -

 النهائية إن وجديقوم الميسر بتقديم تغذية راجعه ايجابية ويقدم لهم المالحظات  -

 

 الجلسة: تامخ
ديثات التي تطرأ سواء في اًلعتبار التحخذ األ ا ما يؤكد الميسر على أنه من الضروريدائما  -

حتى تكون  جندةأو لظروف خاصة بالتدريب وًل بد أن ينعكس ذلك على األ كانت معرفية
 مالئمة لهذه التطورات.

 

 تحضير المشاركين للعروض :الموضوع
 مساعدة المشاركين على التحضير الجيد للعروض بمساعدة الميسرين. :الهدف

 مثقفو األقران./ مدربون ة:الفئة المستهدف
  .ًل يوجد األداة المستخدمة:

 ًل يوجد  :دواتاأل
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:
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إنشاؤها من قبل  على أن يقوم الميسر بتقسيم المشاركين الى مجموعات العمل التي تم  -
ير جلسة داتين مما تم شرحهم خالل التدريب وكتابة خط سيطلب من كل مجموعة اختيار أ

 .(offlineالعالم الواقعي )في لكيفية تطبيقهم 
 ن عمل المجموعات.يتابع الميسرا -
مجموعات العمل ويناقش الميسر ما ن ما تم في انتهاء الوقت يعرض المشاركو بعد -

 عرضوه.
 .يجابية لهمر المشاركين وتقديم تغذية راجعة إشك -

 
 
 

 عروض المشاركين :الموضوع
 التي تم تعلمها. دواتللمشاركين على األالتطبيق العملي  :الهدف

 .قراناأل / مثقفومدربون الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد  األداة المستخدمة:

 ًل يوجد  :دواتاأل
 ًل يوجد تصميم الجلسة:
 خط سير الجلسة:

  .يقوم الميسر بترتيب أدوار المجموعات -
 طوات التنظيمية إلدارة العروض:لخايوضح الميسر  -

 عرض محتواهم مجموعات فيمساعدة باقي ال.  
 قوم باقي المجموعات بعمل لعب دور الفئة التي ستحددها المجموعة من ست

 العرض.
 ليهم بالشكل الذي ها إإرسالسيكون على الزمالء كتابة مالحظات لعروض زمالهم و

لدوات التي تم أحد اه من خالل أإرسالو الميسر )سواء مناقشة بعد العرض أ يحدده
 تعلمها(

 ض.ناء العروض والتركيز فقط في العرثلمجموعات األخرى من التحضير أمنع ا 
 ن عمل المجموعات.يتابع الميسرا -
مجموعات العمل ويناقش الميسر ما ن ما تم في هاء الوقت يعرض المشاركوبعد انت -

 عرضوه.
 .يجابية لهمر المشاركين وتقديم تغذية راجعة إشك -
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 يق السري والجراجوالصد التوقعات والتحديات عرض :الموضوع
 :الهدف
 ية ما كتبوهبعرض نتائج التوقعات التي كتبها المشاركون وهل تم تل. 
 عرض التحديات ومدى استجابة الميسرين لها. 
 يام التدريبد من اًلستجابة لكل محتواه خالل أكعرض محتوى الجراج والتأ. 
 اإلفصاح عن الصديق السري. 

 .مدربون/ مثقفي أقران الفئة المستهدفة:
 Padlet ِ +Aha slides + google forms األداة المستخدمة:

 : نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

ـ ) -  .والصديق السري والجراج( التوقعات والتحدياتيقوم الميسر بعرض النماذج الموضحة ل
 .ى أهم ما جاء خالل هذه اًلستماراتيقوم الميسر بالوقوف عل -
 .نقوم بتوضيح هدف وأهمية مناقشة هذه العناصر بنهاية التدريب -
محتوى التدريب  ثراءالتحية على تفاعلهم إفي النهاية نشكر المشاركين ونقدم لهم  -

 والمساعدة على إنجاح العملية التدريبية بكل محتواها.
 

 

 ختبار البعدياًل :الموضوع
المشاركين بالموضوعات التي تم مناقشتها  ف عن التطور المعرفى الذي حدث لدىالكش :الهدف
 .يام التدريبأخالل 

 .مدربون/ قراناأل ومثقف الفئة المستهدفة:
 Mentimeterاألداة المستخدمة:

 :نموذج العمل
 :رابط التصويت
 :رابط النتائج

 تصميم الجلسة:
  :اآلتيابط يمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الر

 خط سير الجلسة:
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نشاؤها للمشاركين قبل من خالل المجموعات التي يتم إن نرسل هذا النموذج يمكننا أ -
 .لتدريبا

م نما مقياس لمدى استجابتهليس امتحان وإ ن اًلختبار البعديوضح للمشاركين أن -
التدريب  التدريب وأن هذا سيساعدنا على معرفة أثر يامللمعلومات التي تم عرضها خالل أ
 .بكل موضوعيةسئلة األلذلك يجب عليهم أن يجاوبوا عن 

يوم أو بالمجموعة على  آخرواء خالل يقوم الميسر بمراجعة عدد الردود لالستمارة س -
 فيما بعد. تطبيق واتساب

 
 تقييم التدريب والميسرين :الموضوع
سينها في التدريبات المشاركون من ايجابيات وسلبيات لتح الوقوف على أهم ما ًلحظه :الهدف
 .القادمة

 .مدربونقران/ األ ونمثقف الفئة المستهدفة:
 google forms األداة المستخدمة:

 :نموذج العمل
 تقييم التدريب:

 تقييم الميسرين:
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

 يام التدريب.خالل أعمل تلخيص لما تم عرضه نقوم ب -
 لنماذج التقييم لعرض محتوياتها والتأكيد على كيفية استخدامها. نقوم بعمل مشاركة -

 من خالل المجموعة ن يكتفي بعرض محتوى اًلستمارات فقط وأن يرسل النماذجيسر أ*يمكن للم
 عة الردود.ن يقوم بمتابالة انتهاء الوقت المحدد للتدريب، على أبالمشاركين وخاصة في ح ةاصلخا

للتحسين من أداء التدريبات  بكل موضوعية ضرورة ملئ التقييماتيتم تذكير المشاركين ب -
 القادمة
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 ختام التدريب :الموضوع
  شكر المشاركين. :الهدف

 .مدربون/ قراناأل ومثقف الفئة المستهدفة:
 ًل يوجد األداة المستخدمة:

 : ًل يوجدنموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتيمعرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط  يمكنكم
 خط سير الجلسة:

يام التدريب وحماسهم ية عما تم خالل أيجابتغذية إ نشكر المشاركين ونقدم لهم -
 وحرصهم على المشاركة.
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مثقفي األقرانأيام لأربعة  تدريب أجندة  

 دواتتعلم األع مهارتهم لرفقران لاأليشمل هذا القسم نموذج لتدريب مثقفي 
عبر اإلنترنت التفاعلية لتوصيل المعلومات  online   موضوع تنظيم األسرةعن  
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 اليوم اًلول

األداة  العنوان / الموضوع م
 المستخدمة

 الوقت الهدف

 29 أن يتعرف المشاركون على هدف التدريب -  افتتاح التدريب 4

2 
التعريف بالجمعية المصرية 

ألسرة وشبكة تثقيف لتنظيم ا
 األقران 

أن يتعرف المشاركون على الجمعية المصرية لتنظيم األسرة  - -
 وشبكة تثقيف األقران وانشطتهم

45 

كأداة   Bamboozleأن يستطيع المشاركون  استخدام موقع  - Bamboozle التعارف وكسر الجليد 3
 للتعارف وكسر الجليد

39 

 Kahoot / quizzizأن يتعرف المشاركون  استخدام موقع  - Kahoot / quizziz اًلختبار القبلي 4
 49 كأداة لالختبارات واًلستبيانات

 45   استراحه 5

 Padlet التوقعات والقواعد والتحديات 6

تقديم الجلسات اًلفتتاحية  على كيفيةالمشاركون أن يتعرف  -
 للتدريبات بشكل تفاعلي اونالين

 Padletستخدام موقع أن يتعرف المشاركون على ا -
 كأداة تفاعليه لمشاركة المعلومات

45 

 Mentimeterأن يتعرف المشاركون على استخدام   - Mentimeter الجراج 7
 45 كأداة تفاعليه

  Ppt مقدمة عن الجلسات اًلونالين 8

 Slides goأن يتعرف المشاركون على استخدام موقع   -
 ميزواستخدامه لتنفيذ محتوى عرض وتقديم م

أهمية تعلم التقنيات التفاعلية المشاركون على  تعرفأن ي -
 اونالين

29 

 Wheel of names  أن يتعرف المشاركون على استخدام موقع -  Wheel of names المدونة األخالقية 1
 29 كأداة تفاعليه لمشاركة المعلومات

 45   استراحه 49

 تثقيف األقران  44
  Wordwall ( النظريات –)المفهوم 

 Word wall  أن يتعرف المشاركون على استخدام موقع -
 واستخداماته

 أن يتعرف المشاركون على مقدمة عن تثقيف األقران -
39 

 مدى انتباهنا لصحتنا 42
 سلم تغيير السلوك

Padlet -  أن يستطيع المشاركون  استخدام موقعPadlet 
 كأداة تفاعليه لمشاركة المعلومات

39 

أن يقوم المشاركون بعرض اهم اًليجابيات والسلبيات التي  - Google forms ليوم والتقييمختام ا 13
 49 تمت خالل اليوم
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 اليوم الثاني
األداة  العنوان / الموضوع م

 المستخدمة
 الوقت الهدف

 افتتاح اليوم 4
 29 مراجعة اليوم السابق - - "المشاركون"

 تمرين تنشيطي 2
Zoom : Camera 

انف ازرق )لمسه 
 ولون(

 49 أن يتم إضفاء جو من المرح في  بداية اليوم التدريبي -

تعريف المشاركون بمواقع  3
  Zoom settings اًلستضافة

موقع زووم كبديل للقاعة تمكن المشاركون من استخدام أن ي -
 39 التدريبية

 أوافق أو ًل أوافق  4
Zoom Reactions  

 أو 
Google forms 

 29 حترم المشاركون الرأي والرأي األخر ان ي -

 45  - استراحة 5

تعريف ومراحل الصحة  6
 اإلنجابية

Wordwall  -  29 ان يتعرف المشاركون على مفهوم الصحة اًلنجابية ومراحلها 

ث من الشهرة 39 7  Online stop 
watch 

 مهارات العرض والتقديم اونالين المشاركون ثقلأن ي -
 Online stop watch 39مشاركون على موقع أن يتعرف ال -

 39 أن يتعرف المشاركون على موضوع األمومه اآلمنه -  Ppt مومه اآلمنهاأل 8

 45  - استراحة 1

 29 أن يتعرف المشاركون على الوضع السكاني في مصر واثره - quizziz الوضع السكاني في مصر 49

44 
 تنظيم اًلسرة مفهوم

حديد توالفرق بينه وبين 
 النسل

Mentimeter  
 أو 

Padlet  

أن يستطيع  المشاركون أن يفرقوا بين تنظيم األسرة وتحديد  -
 29 النسل 

أن يقوم المشاركون بعرض اهم اًليجابيات والسلبيات التي تمت  - Google forms ختام اليوم والتقييم 42
 49 خالل اليوم
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  اليوم الثالث
 العنوان / الموضوع م

داة األ
 الوقت الهدف المستخدمة

 افتتاح اليوم  4
 "المشاركون"

- 
 مراجعة اليوم السابق  -

تمكين المشاركون من تطبيق اًلدوات التي  -
 تم تعلمها في اليوم السابق

49 

أن يتم إضفاء جو من المرح في  بداية اليوم  - Wheel of names تمرين تنشيطي 2
 التدريبي

49 

ةفوائد تنظيم األسر 3  Wordwall -  أن يتعرف المشاركون على فوائد تنظيم
 30 األسرة على صحة األم والطفل والمجتمع 

 Powerpoint تنظيم اًلسرة )الوسائل( 4
ان يتعرف المشاركون على وسائل تنظيم  -

 39 األسرة

 45  - استراحة 5

41 –تنظيم األسرة في ظل كوفيد  6  Mentimeter - 41-ى تأثير كوفيدان يتعرف المشاركون عل 
 29 على تنظيم األسرة

 شائعات وسائل تنظيم اًلسرة 7
" الحقيقة والرأي واًلسطورة   " Wheelofnames  

أن يتعرف المشاركون على معنى الكلمات  -
  الثالثة وعالقتهم بالرسالة التثقيفية

الشائعات التي تدور  أن يتعرف المشاركون على
 حول موضوع تنظيم األسرة

29 

دارة جلسات تفاعلية اونالينإ 8  Wordwall 
تعريف المشاركون باًلساليب الفعالة التي  -

تساعدهم على تقديم جلسة اونالين بشكل 
 مثمر

39 

أن يتكمن المشاركون من العمل سويا بشكل  - Online stop watch تقسيم المجموعات 1
 منظم 

29 

 45  - استراحه 49

 التيسير المشترك 44
Zoom Reactions / 

Google forms  
أن يتمكن المشاركون من العمل سويا  -

 45 لتيسير جلسة أونالين 

أن يتمكن المشاركون من تصميم أجندة  -  Ppt تصميم أجندة جلسة 42
 39 جلسة ناجحة مناسبة للفئة المستهدفة

أن يقوم المشاركون بعرض اهم اًليجابيات  - Google forms ختام اليوم والتقييم 
 49 سلبيات التي تمت خالل اليوموال
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  اليوم الرابع
 العنوان / الموضوع م

األداة 
 الوقت الهدف المستخدمة

 - افتتاح اليوم  / تمرين تنشيطي 4
 مراجعة أيام التدريب -

تمكين المشاركون من تطبيق اًلدوات التي  -
 تم تعلمها في اليوم السابق

49 

م إضفاء جو من المرح في  بداية اليوم أن يت - Quizizz تمرين تنشيطي 2
 التدريبي

49 

أن يسترجع المشاركون األدوات التي تم  - - مراجعة األدوات  3
 69 شرحها 

 تحضير المشاركون للعروض  4
Zoom : Breakout 

room 
أن يأخذ المشاركون مساحه من الوقت  -

 29 لمراجعة األدوات التي سيعملون عليها 

 45   استراحه 5

 - عروض المشاركون 6

أن يستطيع المشاركون تطبيق نماذج مصغرة  -
 لجلسات توعوية بشكل عملي

أن يستطيع المشاركون تقديم عروض تفاعليه  -
 اونالين 

69 

7 
 عرض نماذج:

 والتحديات التوقعات -
 الجراج -

عرض اهم المشاركات التي كتبت في هذه  - -
 45 اًلستمارات

ييم التدريب / اًلختبار البعدي / تق 8
 Google forms تقييم المدربين

تقييم معرفة المشاركون واستفادتهم من  -
 45 التدريب

شكر المشاركون على التزامهم لحضور  - - ختام التدريب 1
 التدريب وتوجيهمم لتعميم اًلستفادة

45 
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 جلسات تثقيفية مقترحة
ها اًلستعانة بن قيفية مقترحة يستطيع مثقف القريلجلسات تث اذجيشمل هذا القسم نم

 (online) عبر اإلنترنتجلسة  عدادإعند 
 

 
 

 

 

األداة المستخدمة/  العنوان  الموضوع م
 بديل  التقنية

 تنظيم األسرة 1

  إلى أن صورة ةي بداية العرض
 يدخل جميع المشاركين. 

 نشاط ترةيهي للمشاركين. 
 التوقعات. 
 سرةمفهوم تنظيم األ. 
  الفرق بين تحديد النسل وتنظيم

 .األسرة
 سرةةيديو عن تنظيم األ. 
 سرةةوائد تنظيم األ. 
  لوق  االستراةة.موسيقى 
 وسائل تنظيم األسرة. 
 نشاط ترةيهي. 
 بالموضوع الشائعات المتعلقة 

 Wordwall  نشاط على موقع
 - التقييم. 

Nearpod: 
https://share.nearpo
d.com/e/dDIVa96e0j

b 

 بوربوين 

مالحظات هامة لتنفيذ 
 النشاط

  .يتم تسجيل دخول على الموقع 
 ة من النموذج على ةسابه ثم يقوم الميسر بفتح الرابط ويقوم بحفظ نسخ

 ويقوم بالتعديل عليه إن أراد ذلك.
  يجب على الميسر استخدام النشاط بواسطة الحاسوب المحمولlaptop. 
 .يمكن للمشاركين التفاعل مع النشاط باستخدام الهاتف الجوال 

https://share.nearpod.com/e/dDIVa96e0jb
https://share.nearpod.com/e/dDIVa96e0jb
https://share.nearpod.com/e/dDIVa96e0jb
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 خرىنماذج أمواضيع و
 نشاط الكائن الفضائي  -الجنس والنوع :الموضوع

 .الجنس والنوع بشكل تطبيقيالفرق بين تعريف المشاركين ب :الهدف
 .مدربونقران/ األ ومثقف الفئة المستهدفة:

  Padletالمستخدمة:  دواتاأل
 عمل: نموذج ال

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
  .ىنثيستـــطيع التمييز بين الذكر واألرض وًل األ إلىيتم تخيل كائن فضائي قدم  -
  .لهذا الكائن الفضـائي نثىوصف الذكــر واأل ةم سؤال المتدربين عن كـيفيـويت -
 ويطلب منهم الميسر كتابة الصفات التي تساعد ،مع المشاركين Padlet يتم مشاركة رابط -

  .بين الرجل والمرأة الكائن الفضائي على معرفة الفرق
 قلن( ويتم ىنثأ )ذكر/ى لإر ذكالو ىنثاألتعليقـات المتدربين يتم التبديل بين أخذ وبعد  -

ام  منهما القيستطيع كالا التي ي وأ ىنثاأل ن تكون مشتركة بين الذكر/أالصفات التي يمكن 
  .وسط كما هو موضح في النموذجإلى العمود األبها  

دوار ن الجنس هو األتوضيح أيتم  ، كماختام هذا النشاط يشكر الميسر المشاركين في -
ا مأ ،ن يقوم بهاأ خرن تتبدل وًل يمكـن للجنس اآلأالتي ًل يمكن  ةجـينيـوال ةالبيــولوجي

 من وظائف وأدوار. ما يحدده المجتمعع ةالنوع اًلجتماعي هو عبار
 
 

 شكاله(تعريف بالنوع اًلجتماعي والعنف وأالعنف القائم على النوع اًلجتماعي )ال :الموضوع
  .تعريف المشاركين بموضوع العنف القائم على النوع اًلجتماعي :الهدف

 .مدربونقران/ األ ومثقف الفئة المستهدفة:
 Blooketالمستخدمة:  دواتاأل
 https://bit.ly/3utowh1: موذج العملن

 تصميم الجلسة:
  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 

 خط سير الجلسة:
 لنموذج المشاركين واشرح لهم كيفية استخدامه. قم بعمل مشاركة -

https://bit.ly/3utowh1
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لمحادثة وكذلك على المجموعة الخاصة اص بالمشاركين عبر اخالالنموذج  إرسالقم ب -
 مشاركين.بال

 مشاكل في الدخول على الرابط. ةيتأكد قبل بدء النشاط أن المشاركين ليس لديهم أ -
 
 

 ()األدوار اًلجتماعية :الموضوع
 .تمكين المشاركين من فهم النوع اًلجتماعي :الهدف

 .مدربون/ قراناأل ومثقف الفئة المستهدفة:
 )مشية القوة/ خط التمييز(  Google formsة: المستخدم دواتاأل

 : نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

يستخدم هذا النشاط كمدخل لمناقشة فكرة التمييز القائم على النوع اإلجتماعي، عن طريق إعطاء أمثلة 
مشاركين والمشاركات ألشكال التمييز الشائع; والذي من الممكن أًل يعتبره بسيطة وقريبة من حياة ال

ن تمييز باألساس، والذي يمارسه المجتمع ضد بعض األفراد في المجتمع وخاصة السيدات روالكثي
 والفتيات.

 ثم قم بشرح محتواها. مشاركتها على برنامج اًلستضافةوعرض اًلستمارة قم ب -
 مجموعة الخاصةاللى المشاركين عن طريق المحادثة وكذلك إة اًلستمار رابط إرسالقم ب -

 .مشاركينبال
 .منهم فتح اًلستمارة دون البدء في الحل اطلب -
  .تأكد من أن جميع المشاركين مستعدين للمشاركة وأن اًلستمارة تعمل لديهم -
 :كاآلتي وهي قم بعرض قواعد التمرين -

  طوات بالترتيب الموجود باًلستمارةخالاتباع. 
 ًل تسقط هذا - في ضوء ما هو معروض بالصورة قم باختيار شخصية من المجتمع

  .-نت أو دورك المجتمعيأالتمرين على شخصيتك 
   اتذكر   .ذلك من الميسر اطلبرقم شخصيتك وفي حالة نسيان رقم الشخصية  جيدا
  دقائق لتتعرف على الشخصية ونظرة المجتمع لها ثالثلى إخذ وقت من دقيقة. 
  إًل من خالل ميسر الجلسة جابةعدم البدء في اإلا رجاءا.  
 يه إلنصت أء مجموعة من المواقف المجتمعية فسيقوم الميسر بعد ذلك بإلقا

ا  .جيدا
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  ن تنفذ هذا الموقف المجتمعي قم أتها على اخترفي حالة قدرة الشخصية التي
  .باختيار رقم شخصيتك

 (.9)مجتمعي قم باختيار رقم وقف الفي حالة عدم قدرتها على تنفيذ هذا الم 
 تباع تعليمات الميسرااستكمل التمرين للنهاية ب. 

 يده.م برفع وقيناء التمرين أثفي حالة طلب السؤال ذكر المشاركين أنه  -
 .على حدة ؤالقم بإلقاء كل س -
 .مشاركينعلى  جابات من ردود اًلستمارةعرض نتائج اإلا سئلةجميع األمن  نتهاءبعد اًل -
 :اآلتياش مع المشاركين كقم بفتح نق -

 سألهم عن شعورهماة خطوة: يشخاص الذين لم يتقدموا أوجه سؤال لأل. 
 سألهم عن شعورهماطوات: لخاشخاص الذين تقدموا في جميع وجه سؤال لأل. 
  حاسيسهمير عن أمن شخص من المشاركين للتعب كثرالمساحة أل أعِط. 

 
ليهم أن الهدف من ذلك النشاط أكد ع، يجابيةإشاركين وقدم تغذية راجعة لمقدم الشكر ل -

ان ندرك هو أ دوار اًلجتماعية ًل بد أن يتمتع الجميع بالحقوق األ تانه مهما اختلفأجيدا
 ساسية في المجتمع.األ

 
 

 

 ()األدوار اًلجتماعية :الموضوع
 .تمكين المشاركين من فهم األدوار اًلجتماعية بشكل صحيح :الهدف

 .مدربونقران/ األ ومثقف الفئة المستهدفة:
 (ًل أوافق -أوافق)  google formsالمستخدمة:  دواتاأل

 https://forms.gle/mZkoSnhDYCLngegH7: نموذج العمل
 تصميم الجلسة:

  :اآلتييمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط 
 خط سير الجلسة:

م هذا النشاط كمدخل لمناقشة فكرة التمييز القائم على النوع اإلجتماعي، عن طريق إعطاء أمثلة يستخد
والذي من الممكن أًل يعتبره بسيطة وقريبة من حياة المشاركين والمشاركات ألشكال التمييز الشائع; 

السيدات  ن تمييز باألساس، والذي يمارسه المجتمع ضد بعض األفراد في المجتمع وخاصةوريالكث
 والفتيات.

 ثم قم بشرح محتواها. قم بعرض اًلستمارة بمشاركتها على برنامج اًلستضافة  -

https://forms.gle/mZkoSnhDYCLngegH7
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مجموعة الخاصة اللى المشاركين عن طريق المحادثة وكذلك إاًلستمارة  رابط إرسالقم ب -
 .لمشاركينبا

 .منهم فتح اًلستمارة دون البدء في الحل اطلب -
  .للمشاركة وأن اًلستمارة تعمل لديهمن وتأكد من أن جميع المشاركين مستعد -
 :كاآلتي وهيقم بعرض قواعد التمرين  -

 ًل بعد انتهاء الميسر من إلقاء السؤالإجابات عدم القيام باختيار اإل. 
  طوات بالترتيب الموجود باًلستمارةلخااتباع. 
 ةمنالتأكيد على المساحة اآل. 
 الرأي بحرية تامة التعبير عن. 
  يديبرفع األن يقوموا أثناء التمرين ألة طلب السؤال في حاوجه المشاركين. 

 ى حدة.عل ؤالقم بإلقاء كل س -
 .جابات من ردود اًلستمارةعرض نتائج اإلامن كل سؤال  نتهاءبعد اًل -
ا على طلبهم في بناءا -مع المشاركين على حسب احتياج كل سؤال  قم بفتح نقاش -

 :-لمشاركة من ردود اًلستمارةا
 حسب الوقت المحدد من مشاركة  أخذ أكثريمكنك  ؟ر "أوافق"لماذا قمت باختيا

 .للتمرين
 "ايمكنك  ؟لماذا قمت باختيار "ًل أوافق حسب الوقت من مشاركة  أخذ أكثر أيضا

 .المحدد للتمرين
 و ًل أوافقأسواء أوافق  -كان عددهم قليلإذا سأل المشاركين عن شعورهم ا، 

  .غير موافقالالموافق أو ذا كان هو الوحيد إشعور مشارك  عنوكذلك 
اًل تقم بالتعليق على إجابات المشاركين وًل تسمح  - بذلك للمشاركين مع بعضهم  أيضا

 البعض. 
رأيه سواء  غيركين ما إذا كان أحدهم يريد أن يسأل المشارابعد إدارة مناقشة كل سؤال  -

 ثم وجهه إلى كيفية فعل ذلك. ،و ًل أوافقأوافق بأ
 يجابية.إتغذية راجعة شكر المشاركين وقدم ا -
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 مهارة التواصل والتفاوض   :الموضوع
  .رفع وعي المشاركين بمهارات التواصل والتفاوض :الهدف

  .قراناأل ومثقف الفئة المستهدفة:
 online stop watchالمستخدمة:  دواتاأل

 نموذج العمل: 
 تصميم الجلسة:

  :اآلتي يمكنكم معرفة كيفية تصميم الجلسة من خالل الرابط
 خط سير الجلسة:

برنامج ب  Raise Handخاصية في التطوع  من خالل رفع اليد ب يسأل الميسر عمن يرغب -
zoom ناثنين في هذا النشاط ويختار مشاركي.  

نشاط للحضور ويطلب من المشاركين أن يكونوا قصة من ثالث جمل )حوار يشرح الميسر ال -
 .سبقتفاق عليه بشكل مإرتجالي قصير( دون اًل

 .online-stopwatch ميقات رقمي يقوم الميسر بضبط المؤقت من خالل استخدام موقع -
ل نشاط البدء وعند اًلنتهاء من الثالث جمل يسأثم يطلب الميسر من المشاركين في ال -

توصلوا إليه من معلومات وهل فهموا من هم أفراد  عماالميسر باقي المشاركين 
 ؟ب الحواروما هو سب ؟ين مكانهمالقصة؟ وأ

 التقييم الميسير تبعا  ارخرين )يترك عدد مرات التكرثم يكرر الميسر األمر مع متطوعين آ -
 لوقت جلسته(

ل من خالل استخدام اص بالتواصلخسر المشاركين ويبدأ بعرض المحتوى ايشكر المي -
  .powerpointالعرض التقديمي 
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 بالجلسات الواقعيةجلسات يمكن استخدامها 
(offline) 

 بالجلسات الواقعيةالتي يمكن استخدامها  نشطةيضم هذا القسم مجموعة من األ
(offline ) التدريبية على األقل مع الميسر القاعة بنترنت في إبشرط توفر 

وفي حالة عدم وجود انترنت مناسب لتنفيذ األنشطة يمكن تنفيذها بالشكل األتي كما هو 
 موضح باألمثلة: 

 baamboozle :داةاأل
 https://www.baamboozle.com/game/675627 :(onlineعبر اإلنترنت )وذج العمل نم

 تعريف المشاركين باألمومة اآلمنة. :الهدف
  .قراناأل ومثقف الفئة المستهدفة:

فليب )+ ورق  (بلوتاكًلصق )+  + قلم + ستيكي نوت A4+ ورق  baamboozleالمستخدمة:  دواتاأل
 (تشارت

 تصميم الجلسة:
 .لالستعانه به الرابطكما هو موضح ب  Bamboozleيقوم الميسر بفتح نموذج  -
  .الورقة في ظهريكتب رقم ثم  A4سئلة على ورق الـ يقوم الميسر بكتابة األ -

 .ن يستبدل األرقام برسومات* يمكن للميسر أ
مقلوبة حتى ًل تظهر للمشاركين  صغيرة )استيكي نوت( في ورقة جابةيكتب الميسر اإل -

 ويقوم بلصقها على الوجه الذي به السؤال.
ليستعين  ابات كلها في ورقة مجمعةجبة اإلا)يمكن للميسر استبدال وضع اإلجابات بكت

 بها(
ـ  - الذي يحتوى على األسئلة على السبورة أو الحائط أيهما  A4يقوم الميسر بلصق ورق ال

 ؤية المشاركين.نسب لرأ
سئلة للفكاهة فقط لكسر الملل الذي قد يحدث يمكن للميسر أن يضع مجموعة من األ -

 .نتيجة الجلسة
 خط سير الجلسة:

 في حال مشاركة النشاط بشكل فردي مع المشاركين:
 :اآلتيبشرح طريقة تنفيذ النشاط كيقوم الميسر  -

 د المشاركينسيتم اختيار أح. 

https://www.baamboozle.com/game/675627
https://www.baamboozle.com/game/675627
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 على الورق قم من األرقام الموضحةالمشارك باختيار ر سيقوم.  
 لورقة وقراءة السؤال الموجود بهاسيقوم الميسر بنزع ا. 
  جابةحتى يقوم المشارك بالتفكير في اإلينتظر الميسر.  
 ثم يقيمها إن كانت صحيحة أم خاطئة. جابةيتلقى الميسر اإل 

  .كبر عدد من المشاركينالميسر بتنفيذ ما سبق حتى يشارك أيقوم  -
 .سئلة التي تم عرضها والتأكيد على هدف الجلسةم الميسر في النهاية بتلخيص األقوي -

 :()كنشاط تحدي مع المشاركين في حال مشاركة النشاط بشكل مجموعات
ثم يقوم بترتيب أدوارهم من حيث  يقوم الميسر بتقسيم المشاركين إلى مجموعات -

 .جابةاإل
 :اآلتيك وعاتللمجم بشرح طريقة تنفيذ النشاطيقوم الميسر  -

  ينوب عنه في اختيار  في المجموعة حد المشاركينأسيقوم كل فريق باختيار
 .()على أن يتم تغيير المشارك بعد كل مجموعةعليه  جابةالسؤال واإل

 سيقوم المشارك باختيار رقم من المعروضين على الورق.  
 .سيقوم الميسر بنزع الورقة وقراءة السؤال الموجود فيها 
 ؤال الس عن جابةاإلبالرجوع إلى الفريق ثم يقوم ب يسر حتى يقوم المشاركينتظر الم

 .()خالل دقيقة مثالا في الوقت المحدد 
 اطئة.خ ثم يقيمها إن كانت صحيحة أم جابةيتلقى الميسر اإل 
 صحيحة جابةاإل يقوم الميسر باحتساب نقطة إذا كانت.  
  ة نقاط ي، مع عدم احتساب ألسؤالا عن جابةيقوم الميسر باإل خاطئة جابةاإلإذا كانت

و بطرح السؤال على باقي المجموعات أن يقوم للمجموعة )يمكن للميسر أ
 (النقطةأخذ صحيحة يال جابةاإل ومن يقول المجموعة التي تليها

  .سئلةمن دورة حتى تنتهي األ أكثربيقوم الميسر بتنفيذ ما سبق  -
التي تم عرضها والتأكيد على هدف  هاوإجابت سئلةقوم الميسر في النهاية بتلخيص األي -

 .الجلسة
 :آخرمالحظات هامة عند تنفيذ النشاط على موضوع 

في حالة احتياج الموضوع إلى المناقشة بتسلسل سئلة باألن يراعي الترتيب على الميسر أ -
.. إلخ.كمناقشة التعريف أوًلا    قبل عرض فوائده أو أضراره مثالا

 

 

 



 

Page 97 of 100  
 

 

 

 

 

 ة:شائعتدريبيةمصطلحات 
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ض المصطلحات التي يتم استخدامها أثناء نقوم في هذا القسم من الدليل بتوضيح بع
 ا.ا صحيحا كي نقوم باستخدامها استخداما التدريب 

 
 : Reflection/ اإلسقاط -
 :Recapالمراجعة/  -
 :Energizerالتمرين التنشيطي/  -
  :Ice breakingتمارين كسر الجليد/  -
 :Feedbackالتغذية الراجعة/  -
 :Retweet/ حركة تأرجح اليد -
  :ريبتد -
 ورشة عمل: -
 جلسة تثقيفية: -
 مدرب: -
 ميسر: -
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  ليل الراابط
 ةيأبالدليل في حالة اجو  اص لخالى الملف إحتوى هذا القسم دعلى رابط الوصول ي

  :اآلتيتحديثات دعلى المحتوى يمكنكم معرفة ذلك من خالل الرابط 

-https://drive.google.com/drive/folders/1
1cgNVFCRQHksA1muV3KojMpYv4tUVep?usp=sharing 

 5251/  15 / 52االذي تم تحديثه حتى تاريخ 
ية االتي يمكن الرجوع إليها في حالة ط األساسجميع الراابكما يمكنكم الوصول إلى 

نه .. كما أ.أا فقده ألي سبب تقني ا من الراابط المرفقة بالدليلًي انتهاء صالحية أ
 ذلك.مر إذا تطلب األ سيتم تحديثها في حالة

 :اآلتييمكنكم الوصول له من خالل الرابط 

-https://drive.google.com/drive/folders/1d1
a96MJ73TY_OhqxMFycjKaH4Ux8v_l?usp=sharing 

أي استفسار يخص  نرحب بتعليقاتكم في حالة اجو  لهتمامكم بالمحتوىاتقديرا 
 مرفق ... حيث أن الملفات متاحة بخاصية التعليقمحتوى الال
 

 

 

 ت أخرى يمكن الستعانه بهاأ اا
 استخداماتها الرابط الخاص بها اًلداة

Blooket https://www.blooket.com/ تمارين تنشيطية 
 اختبارات تناةسيه

Class dojo https://www.classdojo.com/ ة مهام مجموعات العملإدار 
   

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-1cgNVFCRQHksA1muV3KojMpYv4tUVep?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-1cgNVFCRQHksA1muV3KojMpYv4tUVep?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1-a96MJ73TY_OhqxMFycjKaH4Ux8v_l?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d1-a96MJ73TY_OhqxMFycjKaH4Ux8v_l?usp=sharing
https://www.blooket.com/
https://www.classdojo.com/


 

Page 100 of 100  
 

 شكر اتقدير
بكل  يةتمام هذه العملعلى إ قدر جهد جميع الزمالء ممن ساعدوانشكر ون
 :خطواته

 هذا العمل. ماتبنيهوربي على ا لصندوق األمم المتحدة للسكان واإلتحاد األشكرا  -
 سرة.ا لفريق العمل بالجمعية المصرية لتنظيم األشكرا  -
 .مصر –الشباب  األقران لتنسيق بشبكة ا لفريق اشكرا  -
ادنا بالمعلومات التي ساعدت على شكر خاص لمدربين الشبكة على حرصهم على إمد -
 .نجاز هذا الدليلإ
 لدليل وعلى المخرجات التي توصلنا إليهاي لهذا اا للمشاركين في التدريب التحضيرشكرا  -

 من خاللهم.


