
                             
 

 

 تعزيز تنمية المحاكاة المجتمعية الورشة العمل
 معلومات عن ورشة العمل

 
 هل أنت مستعد لمواصلة رحلة التعلم القائم على األلعاب؟

 
م القائم على األلعاب للعاملين في المجال اإلنساني في  حول ألعاب المحاكاة والتعل   اإلنترنت عبر شبكة تنافي ندو شاركت   لقد

 اآلن؟  هي الخطوات التالية  . ماية الهاشميةاألردنالمملكة 
 

 بدعم منوم القائم على األلعاب شتراك في ورشة عمل مجانية حول التعل  نحن ندعوك لالمعرفة المزيد، ب مهتما  إذا كنت 
 ووزارة الخارجية الكندية!  والشبكة المشتركة بين المجالس صندوق االبتكار والتحول

 
 أقوم بالتسجيل له هنا؟ ما الذي 

 وتتكون من ثالث مراحل. بالكامل، وهي مجانية 2021 لعام من يناير إلى أكتوبر خالل األشهرتستمر ورشة العمل 

 
 2021من يناير إلى مارس  -اإلنترنت شبكة : محاضرات عبر األولىالمرحلة  

محاضرتان م أساسيات تطوير ألعاب المحاكاة )اإلنترنت لتعل  شبكة أسابيع من المحاضرات عبر  5المشاركون  يتلق ى •

 (.مدة كل منهما ساعة واحدة أسبوعيا  

وسيعمل ذلك المستند بمثابة  ،خاصة بهم عبة محاكاةل تصميم لمستند  لتكوين وإتمام مجموعاتسيعمل المشاركون في  •
 .لمؤسستك يةحتياجات التدريباالتلبية بخاصة  محاكات  تطوير مخططات لال حجر األساس لوضع

  الدراسةدقيقة من  20الدورات، باإلضافة إلى حوالي  لحضورساعتان في األسبوع تُخ صَّص : الزمنيااللتزام  •

 مارس.حتى يناير و خالل الفترة منأسابيع   5 االلتزام الزمني هو ، ليصبح مجموعأسبوعيا   ةالمستقل
 

 2021أبريل إلى يونيو من   –المحاكاة بدعم من مدرب لعب المرحلة الثانية: تطوير 

ألعاب المحاكاة، فلديك ثالثة أشهر لتحويل تصميم لعبة مجال  في  الخبراتأنت وفريقك  اكتسبت  بعد أن واآلن  •
في  تصميم المحاكاة الخاصة بك بدعم من خبير ومته تطبيق ما تعل  عبر  إلى واقع  من مخطط   الخاصة بكمالمحاكاة 
 .محاكاةألعاب ال

 .أبريل ويونيوشهري أسابيع بين  8لمدة   ساعتان من وقت تصميم الفريق أسبوعيا   :الزمنيااللتزام  •
 

 2021من يوليو إلى أكتوبر  -المحاكاة  تنفيذ: الثالثةالمرحلة  

في إعداد إطار التقييم الخاص بك،   سنعينكالوقت اآلن لتجربتها! ، وقد حان  أداة تعليمية متطورة قمت  ببناءلقد  •
 .لمؤسستك أو فريقك هاوتقديم  من محاكاتكوتنظيم الجولة األولى 

تعمل  تعقيد التمرين الذي  درجةعلى  اعتمادا  من ذلك أكثر  ، أوالمحاكاة لتنفيذساعات على األقل  3 الزمني:االلتزام  •

 ره.يتطوعلى 
 
 
 
 



                             
 

 
 

 ما هي المنافع التي سأجنيها من االشتراك؟ 
 !على الكثير من هذه الفرصة التدريبية المجانية تحصلسوف 

 .ألعاب المحاكاةوتعل م تصميم مجال التطبيقية في  اتالمتطورة والخبرأحدث النظريات سوف تط لع على  •

وايحصل المشاركون الذين  • ليسونز  " مؤسسة  ورش العمل على شهادة إلكترونية في تصميم األلعاب التعليمية من أتم 
 . ومنظمة إنقاذ الطفولة األلمانية " كريسبمؤسسة " و" محاكاة والتدريبليرند لل

م  تمتلكسوف  •    !مؤسستكل يةحتياجات التدريباالبك لتلبية  خاص   يتدريب محاكاة  نموذج وتصم 

لدعمك في   ، وذلكمحاكاة لمدة تصل إلى ستة أشهرالألعاب متخصص في م معل   ستحصل على إرشاد فردي من قبل •
 .تطوير وتشغيل تمرين المحاكاة الخاص بك

خبراء  والتي سيلقيها المحاكاة، ألعاب ميم ساعات من المحاضرات الحية الفريدة عبر اإلنترنت حول تص 10 ستتلقى •

في منظمة   البشريةوفريق بناء القدرات  كريسب” األلمانيةمؤسسة " و  " والتدريب محاكاةليسونز ليرند للمؤسسة " من 
 إنقاذ الطفولة 

لصندوق االبتكار يرعى كل من   .الخارجية الكندية لهذا التدريبالشؤون وزارة و الشبكة المشتركة بين المجالسو والتحو 
 

 من هي الفئة المستهدفة للتسجيل في هذا البرنامج؟
 على توزيع العمل ذلك  دسيساع ة، حيثمؤسسذات المن   أفراد 5إلى  2من التسجيل ضمن فرق مكونة نطلب من المشاركين 

 .لمؤسستك يةحتياجات التدريباالصلة ب ومحاكاة ذ بناء نموذج ويضمن
 

المهنية، أو الذين قد ال تتاح لهم  تقديم األفراد الحديثين في مسيرتهم! نحن نشجع بشكل خاص التقديم مفتوحة أمام الجميعأبواب 
 .أشهر 8لمدة التي تستمر تدريبية الفرصة  مثل هذه الفرصة المشاركة في 

 
 الوصول للجميع.  وإتاحةنحن ملتزمون بالمساواة بين الجنسين 

 
 مني عند التسجيل؟ ونماذا تتوقع

 :هذا يعني االلتزام بما يليو ة،الثالثالتدريب جميع مراحل ل بإتمامكإذا قمت بالتسجيل في ورشة العمل، فنحن نثق 

 المحاضرات  كافةحضور  •

 محاكاة نموذج الصميم ت •

 عملت على تصميمه ي ذالمحاكاة النموذج تقديم  •
أنك ستعمل  بكذلك ر ساعات في األسبوع لمدة ستة إلى ثمانية أشهر! لكن تذك  عدة منك سيستغرق  ا  جاد ا  التزامالتدريب هذا يعد 
 .المجال اإلنساني عمل موظفي  بدرجة انشغال جدول ، خاصة مع علمنابعضكم البعض تدعمون فيه قيفر ضمن

  



                             
 

 
 ما الذي سأتعلمه بالضبط؟

لي . فيما يلي مخطط  سؤالك عن ذلكيسعدنا   حلقات العمل. ل أو 
 
 ورش العمل لم التعل  جات خر  مُ 

 :هذه الدورة، سيتمكن المشاركون منل إتمامهمعند 

 .م وهياكل اللعب األساسيةألعاب التعل   تعريف •

 .مالتعل   لتطوير نشاطاتال استخدام األلعاب التعليمية بشكل فع   يةوصف كيف •

 .منقاط القوة والضعف في ألعاب التعل   تأخذ بعين االعتبارأهداف تعليمية  صياغة •

 .يتمتع بالحساسية واالحترام والشمولية بأسلوبلعبة تعليمية بسيطة أحادية النظام  يمتصم •

 .ألعاب المحاكاةم تصميم تعل   عندالنفسية األساسية  المعارفتطبيق  •

 .تعليميةاللعاب األتصميمات تتيح بدورها تحسين اللعب لجمع البيانات التي من  يةإجراء جلسات اختبار •

 .األلعاب التعليمية  ومخططات إدارةواستخالص المعلومات  إلعداد التقاريرإنتاج المواد التحضيرية  •

ن بسيطة لمجموعة صغيرة من المشاركين، التعليمية اللعاب األ اإلشراف على إدارة عدد من • تقارير  ذلك ويتضم 
 استخالص المعلومات.

 برنامج التصميم واإلرشاد. من خاللسيكون لديك ستة أشهر لتطبيق ما تعلمته تذك ر بأنه من ورش العمل،  إتمامعند 
 

 نبذة عن الوحدات واألهداف التعليمية
، سيتمكن أدناهكل وحدة ل إتمامهملكل وحدة. عند  يةميهداف التعلاألرش العمل، باإلضافة إلى و اتفيما يلي تفصيل لوحد

 المشاركون من:
 

 : الشروع في العمل1الوحدة 

 .مألعاب التعل   تعريف •

 .م كأدوات تعليميةتحديد نقاط القوة والضعف في ألعاب التعل   •

 .ألعاب التعلمبالعالقة مع المعلومات  ومستخلصات التقارير الموجزة ووظائفأهمية  شرح •

 لعبة تعليمية.  من خالل المحاكاته ةمناسبالع يضاموالر يااخت •
 

 ة تعليمياختبار لعبة :  2الوحدة 

 
 مالتعل  سيكولوجية ألعاب م : تعل  3الوحدة 

 .مالتعل  عملية النسيان والتكرار ب ية ارتباطكيفوصف  •

 .مالتعل  عملية والمشاركة في  الحافز دور  مناقشة •

 .مر تجربة المستخدم على فعالية لعبة التعل  يثأت يةكيف  شرح •

 .ممحاكاتها في لعبة التعل    الهادفة الواجبالقرارات  تحديد •

 .هادفةالقرارات الباتخاذ النمط المعروف  ية ارتباطكيف  توضيح •

 األلعاب التعليمية. تول دهاأمثلة على ردود الفعل العاطفية التي يمكن أن  •
  



                             
 

 
 م + تقييم المحاكاة : المحاكاة ونتائج التعل  4الوحدة 

 .ألعاب التعلم وتناسب SMART تعليمية تتب ع نموذجتكوين أهداف ونتائج  •

 .م والتقييمات الذاتيةتطوير مؤشرات األداء وأدوات تقييم التعل   •

ة م استخالص المعلومات في تحقيق نتائج التعل  تقارير تبرير أهمية  •  .من األلعاب التعليميةالمرجو 

 م. تقييم فعالية ألعاب التعل   •
 

 : األنظمة5الوحدة 

 .معمل بألعاب التعل  الإطار ديناميات وآليات وجماليات  ية ارتباطكيف  •

 .يةالتعلم هام ونتائجبين أنواع ألعاب التعل  ما تحديد العالقات  •

 . مربط هياكل اللعبة األساسية بنتائج التعل   •
 

 : موضوعات األلعاب اإلنسانية: النوع االجتماعي، الحساسية، االحترام، الشمولية 6الوحدة 

 .، والحساسية، واالحترام، والشموليةع االجتماعيمفاهيم النوتحديد  •

العمل محاكاة سيناريوهات  فيالنوع االجتماعي، والحساسية، واالحترام، والشمولية الذي يلعبه دور الشرح  •
 . اإلنساني

 بالتشاور مع مستشار النوع االجتماعي 6إضافة إلى الوحدة   •

 
 : األدوار 7الوحدة 

 .مفهوم "أرض المعونة" وآثار العزلة اإلنسانية مناقشة •

 .األزمات اإلنسانية تعريفتوضيح دور المنظور في  •

زات غير متماثلة إعداد ملخص   •  .األلعاب التعليميةسياق وجهات النظر والسلوكيات الواقعية في  تعز 

 . إعطاء األولوية إلدراج أصحاب المصلحة في تصميم المحاكاة •
 

 وقواعد الكتابة اإلدارةيات : استراتيج8الوحدة 

 .إلى المشاركين عبر المستندات النصية و/أو العروض التقديمية الدقيقةمجموعات القواعد   إيصال •

 .بشكل سريعم ألعاب التعل   مع بالتفاعلقواعد "في الوقت المناسب" تسمح للمشاركين  وضع •

 .المعرفي اإلرهاقحظات شديدة التعقيد من لل في اتقييم األلعاب التعليمية  •

 اللعبة. وإدارة  تصميمعمليتي  ضمنع يضافي الموالمتخصصين الخبراء   إدراج •
 

 أسرعبشكل فشل  ال -: اختبار اللعب 9الوحدة 

 .وصف دور اختبار اللعب في تصميم لعبة التعلم التكراري •

 .وتكرارا "  ضع جداول زمنية لالختبار "مبكرا  و •

 .حولها ل" وجمع البيانات"اختبار التحم  تحت لعاب األأنظمة اختبار اللعب لوضع  خطط صياغة •

 .اختبار اللعبمراجعة األلعاب التعليمية على أساس مخرجات  •
 

 بين كافة المعلومات جمع ال: 10الوحدة 

 متقدمةالمواضيع عدد من المراجعة وتقديم 



                             
 

 
 

 من الذي يقوم بتقديم هذا التدريب؟
 

 يعمل على تقديم ورشة العمل هذه 
 

 
 

 : والتدريبمحاكاة ليسونز ليرند لل
LLST is a professional development training firm for humanitarian workers, with a methodological 
emphasis on interactive simulations and activities. Our simulations require participants to step 
into the shoes of stakeholders, to consider the unfolding of a crisis from different points of view. 
By highlighting immersive learning over static teacher/student oriented lectures, our trainings 
promote independent thinking, critical engagement with humanitarian norms and assumptions, 
problem-solving skills, and nuanced understandings of the political and social dynamics of 

humanitarian relief efforts. 
 

 
 

 : "كريسب" برلين
النزاع والتربية  تغيير قضايا الفصول الدراسية مع التركيز على فيفي عمليات المحاكاة القائمة  رائدة عالميا   وهي مؤسسة 

م القائم على الخبرة.  الشباب المهتمين بالتعل  من بشكل أساسي نشطاء المجتمع المدني  "كريسب" المدنية. تستهدف أنشطة 
م ذاتي التنظيم تعل  من الثقافة تطوير بعناصر لعب األدوار إلى  المدعمةاستخدام ألعاب المحاكاة وتسعى "كريسب" من خالل 

 .الكبيرتين عمليةالوية الذي يمتاز بالشمول
 

 
 

 :الطفولةإنقاذ في منظمة فريق بناء القدرات اإلنسانية 
فريق بناء القدرات اإلنسانية يدعم المجال اإلنساني. م القائم على األلعاب في لتعل  يُعرف هذا الفريق دوليا  باعتباره أحد رواد ا 

أكاديمية   أعمالالمحاكاة في التدريس والتعلم، بما في ذلك  متعددة تهدف إلى استخدام ألعاب مبادرات   الطفولةإنقاذ في منظمة 
 . فيما يتعل ق بتطوير األلعاب " كايامنظمة " القيادة اإلنسانية و

 
 ؟تقديم هذه التدريبات مجانا   مكيف يمكنك

https://llst.ca/
https://crisp-berlin.org/
فريق%20بناء%20القدرات%20الإنسانية%20في%20منظمة%20إنقاذ%20الطفولة:


                             
 

 
، والذي  صندوق االبتكار والتحولرعاية المشروع من قبل مشروع تطوير المحاكاة المجتمعية بفضل   نتمك ن من تقديم تدريبات
 الخارجية الكندية. الشؤون وزارة و الشبكة المشتركة بين المجالسيتلقى تمويله من قبل 

 
 
 

 
https://fit-fit.ca/ 

 

 
network-council-caci.org/inter-w.acichttps://ww 

 

 

 
https://www.international.gc.ca/ 

 

https://fit-fit.ca/
https://www.acic-caci.org/inter-council-network
https://www.international.gc.ca/

