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ما ھي التحدیات التي نواجھھا في إشراك طالبنا في صنع القرار على مستوى الصف؟

برأیكم لماذا أطلقنا اسم أنامل على موقعنا؟



 الى أي حّد نلتزم كأساتذة بالمادة المقررة للصف على حساب
 اھتمامات الطالب؟

 إلى أي مدى تظھر مشاریع طالبنا النھائیة قدرتھم اللغویة
واإلبداعیة؟



 أین وكیف ُتعَرض إنجازات الطالب األكادیمیة عامة واللغویة خاصة؟

 ما المانع من استخدام المنابر االلكترونیة لعرض مشاریع طالبنا؟





أھداف صف اللغة العربیة 408

 

تنمیة المھارات اللغویة الالزمة لتحقیق أھداف المستوى المتقدم 
 األوسط بناء لمعاییر المجلس األمریكي لتعلیم اللغات األجنبیة-تقییم

الكفاءة الشفویة. 

  تعمیق فھم الطالب للعالم العربي وثقافتھ 

https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic
https://www.actfl.org/resources/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic


 فرص وتحدیات

 تغییر في واقع العالم العربي

 الفصحى والعامیة

اھتمامات طالبیة جدیدة
  

  



التعلم القائم على المشروعات في بیئة الكترونیة

 نھج یھدف الى اكتساب المتعلمین المعارف والمھارات من خالل العمل لفترة من الزمن الستكشاف 
جوانب مسألة أو مشكلة أو تحد واقتراح تحلیل أو حل مناسب.



 الموسیقى البدیلة
في العالم العربي

دورك

مناظرة 

 



 أزمة القراءة
 في

العالم العربي

دورك
 عرض خطة

 تسویقیة لمكتبة عربیة





  أھدافنا من خالل تصمیم الوحدات النموذجیة
أن تكون كل من الوحدات قائمة على نصوص مكتوبة وسماعیة أصلیة باللغة العربیة

 أن تتمحور ھذه الموارد حول مواضیع تھم الطالب
أن تكون تلك الموارد المعتمدة حدیثة ومتوفرة على اإلنترنت

 أن تستوحى تلك الموارد من وسائل مختلفة من اإلعالم العربي، خارج المصادر التقلیدیة المعتمدة، ومن
وسائل التواصل االجتماعي

أن تتضمن الوحدات مختلف أنواع النصوص، سواء كانت مقاالت إخباریة أو مقاالت رأي أو
فیدیوھات یوتیوب أو بودكستات 

أن ُتسمع في النصوص السماعیة اللغة العربیة الفصحى والعامیة وأن تتنوع اللھجات الموجودة
    أن تقدم الوحدات نموذجاً لمشروع الطالب النھائي



وصف الوحدات
 تتكون كل من الوحدات من مجموعة من الدروس

 المتعلقة بمحور مشترك

-الھجرة والطعام والتبادل الثقافي
وكسب الرزق 

 -الموسیقى في المجتمعات العربیة

 تم تقسیم محتوى كل من الوحدات إلى أربعة أیام ویتضمن كل یوم واجباً منزلیاً وخطة دراسیة
تطبق خالل الفصل



جمع فائدة= فوائد

 یمكن استخدام مضمون موقع أنامل بطرق مختلفة
ویمكن تطبیق المفاھیم المكتسبة في سیاقات متنوعة

ما ھي أھدافي التعلیمیة كمدّرس\ة؟

ما ھي اھتمامات طالبي؟

ما ھي الموارد التي یمكن الوصول إلیھا بسھولة؟



لِنستكِشف بعض األمثلة من وحدات أناِمل

موقع أنامل

https://sites.duke.edu/arabic408/


أصوات الطالب





كیفیة بناء موقع

Builder: Wordpress, Weebly, Wix

Plug-ins: Elementor, User Registration, etc.

Trade-off: Easy to put together the site, but 
limited to their design/build options

Languages: HTML, CSS, Javascript

Trade-off: Time-consuming build 
process and difficult to maintain 

long-term, but unlimited options in site 
structure and functionality

 

Using a Website Builder Making a Custom Site



Khallina Anamel



التطویر: التحدیات والمشورة
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خطوة واحدة لألمام

Anamel

Student Modules



مسك الختام

 - إشراك الطالب في أوائل مراحل تعلّمھم (وتعلقھم) باللغة العربیة ضمن الدائرة األوسع
 لمتعلمي اللغة وتعریفھم بالفرص المتاحة في المستویات العلیا یشجعھم على االلتزام

 بدراسة اللغة العربیة والتعمق فیھا.
 -تحقیق أھداف الطالب الفردیة في القدرة على استخدام اللغة العربیة لتعمیق فھمھم

لمواضیع تھمھم
- مساھمة بّناءة في عمل جماعي ھادف(مجاني) لخدمة اللغة العربیة ومحبیھا



شكرا

DC Arabic Teachers’ council

Anamel team: Cate, Chris and Amulya

Asian and Middle Eastern Studies Department at Duke

the Duke-UNC consortium

UNC’s webmaster 

المشاركون الكرام



أسئلة أو اقتراحات

christopher.hassel@duke.edu

maha.houssami@duke.edu https://www.linkedin.com/in/maha-houssami/

catherine.schick@duke.edu 

mailto:christopher.hassel@duke.edu
mailto:maha.houssami@duke.edu
https://www.linkedin.com/in/maha-houssami/
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