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 ؤهم ماذكس في املباشسة السابػت 

 إدازة الجىدة 

 د. حهأد غفاهت..

* امللسز ًداكي الفهم وليس الحفظ فلط ال جخػاملىن مؼ الشسائذ بدون السحىع لشسح املداطساث 

 املسجلت لفهم ماًدفظ و ماًفهم مً املداطساث كاملت..

* اللىن البرجلالي او الاخمس املىحىد بالشسائذ ٌساغدها في وكذ مساحػت امللسز ملً كام بمراكسة امللسز 

 والاهتهاء منها..

اطيت مطالبين فيها ) كد ًكىن املطلىب خل املسإلت او كد ًكىن املطلىب مػسفت اللاهىن  * املسائل الٍس

 (او مػسفت ماجدل غليه السمىش املىحىدة في اللىاهين 

 مطالبين بدفظها بالترجيب ..الاحساءاث  –املساخل  –* الخطىاث 

 *  اسماء الػلماء وخاصت ماذكس في الفصل الاول ) ًجب ان وعي مساهماتهم حيدا (

 * الاشكال والسسىماث هفهمها..

 س..اسخثىاء واهما غدد الاسئلت ًخخلف مً فصل آلخ ؤيكلها ال ًىحد  44* الاخخباز ٌشمل الفصىل الـ 

 * الحاالث الػمليت كليلت باليسبت للىظسي..

 * الاسئلت سهلت وفي مخىاول حميؼ الطالب والطالباث الرًً كامىا بمراكسة امللسز..

 ..+A* كسز اهه ًجب الاسخماع للمداطساث املسجلت للحصىل غلى 

 * املصطلحاث ليس مطالبين فيها..

 * فهم السؤال هصف الاحابت..

 سبت باالخخباز للجصء الػملي ان وحد..* وسخخدم الالت الحا

 صػىبت في الاسئلت وجدصيل ؤغلى الدزحاث.. ؤي* ال ًىحد 

 كام الدكخىز بخىطيذ بػض الىلاط غلى الفصل الاول وكيفيت مراكسجه:

ف  : الجىدة اثحػٍس
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ف  الري ًميز حػٍسف حىزان للجىدة غً بليت املىخج لالسخػمال     ) مالئمت مدي : للجىدة  حىزانحػٍس

فا  (املالئمت ث هي الخػٍس

ف  في املىخج ملخطلباث الػمل   ) الخصائص املىزوثت دزحت جلبيت مجمىغت : فاث الدوليت املىاصحػٍس

 (الخصائص املىزوثت الري ًميز حػٍسف املىاصفاث الدوليت هي 

ف غمس وصفي غليلي :   فهم حػٍس

جب فهم كل بػد مً هره الابػ جب الخمييز بينهم مهمت حدا ًجب الخىكف غىدها ٍو اد ٍو ؤبػاد الجىدة: 

 حيدا..

ؤهم الفىائد التي ججىيها املىظمت مً جطبيم ادازة الجىدة الشاملت: حميؼ الىلاط التي جىدزج جدذ 

جب فهمها بديث لى حاها سؤال وذكس  هلطت سلبيت حػخبر ليس مً  ؤيالفىائد هي هلاط اًجاًبت ٍو

 (لخطبيم ادازة الجىدة الشاملت ) فهم الفىائد  الفىائد

 :وضح الدكخىز كيف هفسق بين الخصائص والفىائد 

  هي السماث , بيىما الفىائد هى الش ي املخدصل غليه حساء اجباع اسلىب مػين او الخصائص

 جطبيم مػين ..

 وشإة وجطىز مفهىم ادازة الجىدة الشاملت : والخصائص في كل مسخلتًجب مساغاة الترجيب في خفظها , 

 ؤبسش الػلماء والباخثين في مجال ادازة الجىدة الشاملت:

ادوازد دًمىج :   ىدة ابى الج-4

 في غمىمها جدمل صفاث اًجابيت ) فهم ( 44املبادئ الـ 

 امساض كاجلت للمىظماث ) مشكالث حػيلها غً جطبيم الجىدة الشاملت ( 7اشاز الى 

حىشٍف حىزان :  2- 

خفظ بالترجيب    املسخمسة ( الخدسيىاث  –السكابت  –ثالثيت حىزان ) الخخطيط 

 دوز الادازة الىسطى

فيليب كسوسبي:  3- 

ت ) غمل الش يء الصحيذ مً املسة الاولى (  الػيىب الصفٍس
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 دوز الادازة الػليا 

 كسم الخكاليف الى فئخين: ملبىلت وغير ملبىلت ..

كاوا: كازوا اٌشي  4- 

 الاب السوحي لحللاث الجىدة  ) خللاث الجىدة فهم (..

 زكص غلى خل املشكالث مً خالل خللاث الجىدة 

 خللاث الجىدة: فسق غمل مصغسة..

 جلسؤ وجفهم .. جىظيم ادازة الجىدة الشاملت:

 مصاًا وغيىب الاسخػاهت بمسدشاز خازجي ..

 ) حميؼ ماًخص الجىدة هى مً اخخصاص مجلس الجىدة (.. 8الفلساث الـ حشكيل مجلس الجىدة : 

 

 ♥دغىآجكم مطلبي

 

 

 

 

 

 


