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 الثالثة األلفیّة معھد
ب  دل�ل الُمدرِّ

 
  األلفّ�ة معهد ُوِجَد 

�
ن ال�نا�س والقادة المحل ن ع� مستوى العالم إل الثالثة لتمكني  اآلخ��ن للخدمة عداد يني

ّ ِشهادة من خالل  ي ّ  التدر�ب ال�تايب ي
 . المجاين

 
 الثالثة؟ األلفّ�ة معهد  و هما 

ا،  �ن عام� ّ  إنتاجع�  الثالثة األلفّ�ةوخدمات عمل ر�تشارد برات أل��� من ع�ث ي ، للعالم، "تعل�م كتايب
ي تقدمها جميع كل�ّ  ي شكل دروس عال�ة الجودة ومتعددة الوسائط ُتغ�ي الموضوعات الئت

ا" �ن
�
ي مجان

ات الالهوت �ن
تمت ترجمة دروس الوسائط المتعددة هذە إ� مجموعة من اللغات وتم  . ّ�ةوالالهوت ّ�ةال�تابالدراسات أقسام 

 
�
ي التعل

ن �ن ا لجميع الراغبني
�
ومن ح�ث التصم�م، تم إنتاج أفضل.  معرفة كلمة هللا �شكٍل ل و�توقونم تقد�مها مجان

ّ ا وقد أتاح ذلك للمنه. �شكٍل ُمستقلة و سل الدروس هذە بصورة فرد�ّ سال  ختلف ة مالمرونة الالزمة لتلب�ّ  ج الدرا�ي
ي ثقافاٍت  المتنوعة االحت�اجات

 متعددة.  وس�اقاٍت  �ن
ا  الثالثة األلفّ�ة معهد قدم �ُ  ا شيئ�  ي. جد�د�

ّ
ي صورة سل الدروس دمج سال (من ِخالل  ةُبن�الو التصم�م ر وف

�ن
ن والمُ  البلمنح الُط  دراسّ�ة (مساقات) الفرصة دوراٍت  ة  تج��ة در�نيّ ن ّ من مجاالت التجمعات الدراسّ�ة  أ��� متم�ي

ّ �ُ . الخاصة بهم ي ا الحاجة إ�  الثالثة األلفّ�ة معهد  لئب ّ ه�كٍل أ�ض� ج ا من خالل تحد�د االتجاە العام للمنه نظا�ي
ي ثالث 

ألولئك  بدبلومهادة أ�شطة أسبوع�ة أو منتظمة، تنت�ي جم�عها . وتتضمن كل ِش شهاداٍت رئ�سّ�ةالدرا�ي �ن
 ة. . وأنت، كالمدرب، المفتاح لنجاح كل العمل�ّ برامج الدراسّ�ة الذين �كملون الثالث

ي ح�اة الطالب  معهد أمل ال�إن ما 
ي تحق�قه �ن

ي �ن
، أن �فهموا و�ستوعبوا �مكن تلخ�صه �ن

ً
ثالث نقاط. أو�

 الدراسّ�ة المادة
�
ا، أن يتعل اتهم موا ك�ف�ّ . ثان�� ي مجال الِخدمة الحال�ةة تطبيق المواد ع� خ�ب

ا، أن تُ �ن ي المواد �� . وثالث�
 �شكل أعمق معه.  همعالقتهم با� وُ�سهل نموّ 

 
 ما هو دورك كُمدرب؟

تهم لفَ  كُمدرب، دورك كمرشد هو أمر حيويّ  ي مس�ي
. الدراسّ�ة هم المواد لنجاح طالبك. أنت تقود اآلخ��ن �ن

ستقوم الدروس الُمسجلة بال�ث�ي من التعل�م، وستقوم  ّ�ة. للعملّ�ة الدراس هو دور الُم�ّ�  دوركبطرق عدة، 
ة واالمتحانات بال�ث�ي من التقي�م، عم الالزم للطالب لتوضيح ما وسوف تع�ي أدلة المناقشة الَد  االختبارات القص�ي

 دراسّ�ةورة تعلموە. ينص دورك ع� إبقاء الجميع ع� المسار الصحيح والتأ�د من أن المواد الخاصة بكل د
ي س

الخدمة). ولمعرفة الح�اة و (مهارات  معهد ال بأوسمة�اقك الخاص، وخاصة ف�ما يتعلق ُ�ستخدم بال�امل �ن
ن وفلسفة ال ي التدر�ب، ُير�ب االطالع ع� مستند "مبادئ تدر�ب  معهد الم��د عن دور المدر�ني

 األلفّ�ة معهد �ن
 الثالثة."

 
 ؟إ� مجموعتك تُضمعل�ك أن من 

وك لك.  تكمجموع وضمهم إ� األشخاصاخت�ار إن   اتأ�د من أنهم جهو أمر م�ت
�
م. دون ومتشوقون للتعل

تأ�د من انضمامهم إ� المجموعة لألسباب  برنامج مثل هذا.  نضمام إ�تأ�د من أن لديهم الوقت والطاقة لال 
 االخت�ار الصح�حة. بعد ذلك، 

ّ
 تضم.  منف�لك ح��ة

ي 
ا  معهد ال منهاجعند إعداد  اعتبارنا لقد وضعنا �ن لقسوس وقادة ال�ن�سة الذين ُ�عانون ل أن �كون ُمخصص�

ي من نقص 
ي مرحلة اإلعداد و القادة  / وكذلك القسوسالالهوتّ�ة،  الموارد �ن

 أوسمةالتدر�ب. لقد تم تصم�م �ن
ي يواجهها الرعاة/ حت�اجات األساسّ�ة استجابة لال (الم��د عنها أدناە)  معهد ال ي  الئت

ي كل من خدماتهم و�ن
القادة �ن
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ي  لن تكون مف�دة لآلخ��ن. ول�ن من الواضح تماما محت��ات المنهاج أن  ، بالتأ��د،ح�اتهم الشخص�ة. هذا ال �عئن
ي خدمات �شطة هم الذين س�لدّيهم أو حالّ�ة ة الذين �شغلون مناصب كنس�ّ أولئك أن 

أ��ب استفادة جنون دور �ن
 . مكنةم

 
ّ

ي الدراسة  عنتوقكر، نحن ول�ن تذ
ا �ن من الطالب أن �قضوا ما �قارب من ثالث إ� خمس ساعات أسبوع��

اوح الدورات ال ي المجموعة. ت�ت
ن بمفردهم وحوا�ي ساعة ونصف معك �ن ت 11إ�  7 دراسّ�ة ما بني ا إذا اخ�ت  أسبوع�

ا. وكل أن �كون  ضم الطالب إ� قبل . دراسّ�ة (مساقات)أر�ــع أو خمس دورات تتضمن  شهادةاالجتماع أسبوع��
ا عن  مجموعتك هم مقدم� ن كم ، من المهم أن تخ�ب ي بانتظام منهم الوقت والعمل المطل��ني والعدد اللقاءات الئت
ا، ستتابع  . ُتخطط لها  ا. بصفتك مدر�� ا، من المهم مراعاة حجم المجموعة عند تك��ن مجموعات للدراسة مع� � أخ�ي

ي المناقشة كل أس
ب�ع. بالنسبة للعد�د من األشخاص، فإن وجود مجموعة أ��ب من تقدم هؤالء الطالب وتقودهم �ن

ا. قد �كون لدى البعض مجموعات   5-6 ا صعب� ةأشخاص س�كون أمر� شخص، ل�ننا  12-15مكونة من  كب�ي
ي نفس 

. �ن ن �شجعهم ع� تقس�م هذە المجموعات إ� وحدات أصغر لوقت المناقشة مع قادة المناقشة المعينني
ي مجموعتك، ال تدع ذلك ي الوقت، إذا كان لد�ك

 . ثبط من ع��متكطالب واحد فقط �ن
 

 مع المجموعة؟عل�ك االجتماع فيها كم مرة 
ا لمناقشة  تجتمعوا نو�ي بأن  ي القدرة ع� است�عاب س�ل وحدة. ل الدراسّ�ة مادةالأسبوع��

ُ�ساهم ذلك �ن
ا أن هذا ل�س أفضل�شكٍل الدرس وتطب�قه  ا . نتفهم أ�ض� ي كل متاح�

ا �ن ا دائم� ة ، لد�ك الح��ّ الحاالت. كما ذكرنا سابق�
ي فيها 

ي تلت�ت ي تحد�د عدد المرات الئت
 . مع المجموعة �ن
 

 ثالث شهادات = دبلوم واحد
ا ثالث برامج  الثالثة األلفّ�ة معهد م قّد �ُ  ن لحال�� ّ ي عند اشهادات متم�ي  بلومالد، ُ�شكل النتهاء منها ة، والئت

. تضع هذە الشهادة المكونة من أر�ــع ساس�اتاأل  شهادةُ�س� األو�  الخدمة المس�ح�ة. الذي ُ�قّدمه المعهد 
ا ل�ل من  دراسّ�ة دورات ا متين� ي أن تبدأ بها جميع دراسات أساس�

ي ينب�ن ال�تاب المقدس وعلم الالهوت، و�ي الئت
ة أو شهادة الدراسات ال�تاب�ّ  المجموعات. بمجرد االنتهاء منها، �مكن للمجموعات إما العمل ع� شهادة الدراسات

ي نفس الوقت. تم تصم�م المنهاج ح�ث �ستغرق كل شهادة حوا�ي عام واحد إذا سمحت الالهوت�ّ 
ة أو كليهما �ن

ن كل دورة ات راحة بني ا ع� ما تقررە أنت دراسّ�ة وأخرى بف�ت . �مكن الق�ام بذلك �شكل أ�ع أو أبطأ، اعتماد�
 
�
 م الخاصة بك. ومجموعة التعل

منهاج خدمات المتبق�ة للعهد القد�م والعهد الجد�د ل الدراسّ�ةالدورات  شهادة الدراسات ال�تاب�ةغ�ي تً 
ي  الدراسّ�ةالدورات  ةشهادة الدراسات الالهوت�ّ غ�ي ة الثالثة، بينما تُ أللف�ّ ا

الثالثة. سواء  األلفّ�ةالمتبق�ة لالهوت �ن
ن ال، أو جميع ةكنت سُتغ�ي جميع دورات ال�تاب المقدس المتبق�ّ  ا بني ا و��اب� دورات الالهوت المتبق�ة، أو ترتد ذهاب�

وك لك كمدرب. ع� عكس شهادة التأس�س المكونة من أر�ــع دورات  ن حئت تنت�ي من كليهما، فهذا م�ت االثنني
ل�ٍل  دراسّ�ةع� خمس دورات  ّ�ةالالهوتشهادة الدراسات و  دراسات ال�تابّ�ة، تحتوي كل من شهادة الدراسّ�ة

 . منهما 
 

 لأللف�ة الثالثةدراسّ�ة تصم�م الدورات ال
الثالثة باإلضافة  أللفّ�ةخدمات ادروس سل الثالثة �ي م��ــــج من سل األلفّ�ة معهد ل الدراسّ�ةإن الدورات 

. و�شمل الح�اة والخدمة)(مهارات  معهد ال أوسمةإ� مستندات إضاف�ة مثل أدلة الدراسة، وأدلة المناقشة، و 
ا وا الدراسّ�ةالدورات  ا أسبوع�� ، واختبار�

ً
ا دل�� ا أ�ض�

�
ا. متحان ي محاولة ونهائ��

ن ل�ن  11و  7جعل الدورات الدراسّ�ة ما بني
ا،  ي كل دورة  3إ�  1من قمنا بدمج أسبوع�

�ات سااألسنهاج . ع� سب�ل المثال، إن مدراسّ�ةسالسل دروس �ن
ي هو م��ــــج م الالهوتّ�ة ن سلسلئت ّ  قانون إ�مان الرسلا بني ي بناًء ع� ذلك، سُتالحظ أن . و�ناء علم الالهوت ال�تايب
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ي بناء علم  1من األسس الالهوت�ة هو نفس الدرس رقم  7الدرس الُمسجل والمحتوى المكتوب للوحدة رقم 
�ن

ي   لمنع أي ارتباك محتمل، من المهم توضيح هذە التفاص�ل لطالبك. . الالهوت ال�تايب
 

نت أو بدون االتصال  نتالدراسة ع�ب اإلن�ت  باألن�ت
نت �ي الفصول الدراس�ّ  الثالثة األلفّ�ة معهد  الستخداممن الطرق الرئ�س�ة  ة ع�ب اإلن�ت

)institute.thirdmill.org( . ي
هذا هو الموقع الذي �جب ع� الطالب الذهاب إل�ه إل�شاء حساب والتسج�ل �ن

�ل ومشاهدة الدروس و�جراء االختبارات وت الدراسّ�ةالدورات  ن المستندات. وهذا هو المكان الذي ستتمكن من �ن
مجموعة من ق�ادة كما أنه المكان الذي ستتمكن ف�ه من العثور ع� كل ما تحتاجه ل  تقدمهم. مستوى  متابعةخالله 

نت و�حتاجون إ�  بدون االتصال " �سخة من المواد الدراسّ�ةالطالب الذين ل�س لديهم إمكان�ة الوصول إ� اإلن�ت
ائح ب ا من خالل �ث نت". تتوفر المواد ال�املة أ�ض� وجود للطباعة إذا لم يتوفر  قابٍل  و�تنسيٍق  microSDاإلن�ت

�حة  نت. لطلب �ث  thirdmill.org/request.ملء االستمارة من خالل ، ير�ب microSDاإلن�ت
 

 دراسّ�ةكل دورة محت��ات  
 الدراسّ�ةدل�ل الدورة  •
 معهدال أوسمة •
ن  •  وحدات 10إ�  7ما بني
ّ المتحان اال  • ي

 نهايئ
 

 الدراسّ�ةدل�ل الدورة 
ي  دراسّ�ةستتضمن كل دورة 

ي أع�  ها. بدل�ل خاص  الثالثة األلفّ�ة معهد  �ن
�مكن العثور ع� هذا المستند �ن

�حة  الدراسّ�ةصفحة الدورة   الدراسّ�ة. ستتضمن معلومات أساس�ة تتعلق بمحتوى الدورة microSDوع� �ث
، وقائمة الدراسّ�ةالدورة  وغا�ات أهدافوصف للمقرر، . وستشمل، ع� وجه الخصوص، والغرض منها 

ح  ي الالهوت والرعاة  لعنا� المقرر، ومعلومات عن الدرجات وقائمة أساتذةبالوحدات، و�ث
الذين ساهموا �ن

 . الدروسمحتوى هذە 
 

 )الح�اة والخدمة(مهارات  معهد ال أوسمة
ة  ن  أوسمة بخصوصهو العمل الذي ستقوم به مجموعتك  الثالثة األلفّ�ة معهد لأحد السمات الُمم�ي

وما �جب حد�دە ي تم تذال وساملل دراسّ�ةيتم تقد�م اإلرشادات مع كل دورة  . دراسّ�ةكل دورة الخاصة بالخدمة 
، وسامتصف موض�ع الة فقرة افتتاح�ّ  / ع� أر�ــع مكونات: مقطعوسمة لأل  اتحتوي ُمستندت. منحهإنجازە قبل 

ي بدا�ة  لمناقشة، ودعوة إ� العمل. ل، وموضوعات حت��اتهوم
دراسّ�ة دورة كل نأمل أن تأخذ بعض الوقت �ن

ي الجزء األخ�ي من الدورة.  ةقبل االنتقال إ� دعو حد�ث حول موضوعات المناقشة لل
 إ� العمل الموجودة �ن

ي  ة، سواء المناقشة أو الدعو الوسام موض�ع�جب أن �شغل 
ا من مناقشتك المنتظمة �ن إ� العمل، جزء�

 تغطيهم الدورة 
ً

ا كام� ا ع� عدد دراسّ�ةالمجموعاتك لمدة سبعة إ� أحد ع�ث أسبوع� ة أطول اعتماد� ، أو لف�ت
ي تلتقون فيها.  و�عطاء وسمة لتسه�ل عمل األ وسامأنت، كالمدرب، سوف تعتمد ع� فهمك لموض�ع ال المرات الئت

 والح�اة ،والق�ادة ،التعل�مموضوعات مثل  وسمة. �شمل األوسمةالموافقة النهائ�ة عند االنتهاء من معاي�ي األ
 والم��د.  لعبادةوح�اة ا ،وال�رازة ،والصالة ،ةال�نس�ّ 

 
 
 

https://institute.thirdmill.org/?redirect=0
http://thirdmill.org/request
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 دراسّ�ة عنا� كل وحدة
 ةالصوت�ّ ملفات ال / نص الدرس / دروس الف�ديو  .1
 أدلة الدراسة .2
 االختبارات .3
 دراسةمجموعة ال لقاء ضمنال / أدلة المناقشة  .4
5.  ّ ي

 االمتحان النهائئ
 

 روس الف�ديو / نص الدرس/ الملفات الصوتّ�ةد. 1
ي صم�م أي عرضه �كمن المحتوى الذي يتم تقد�مه وط��قة 

ّ  منهاج�ن وقد كانت فرصة حصول . درا�ي
كٍة  الثالثة األلفّ�ةخدمات ة المتعددة الوسائط من خالل � أفضل المناهج الدراس�ّ ع الثالثة األلفّ�ة معهد  ل�ب

ا  عظ�مة.  رسومات حائزة ع� جوائز  �حتوي ع� )أو �قرؤونه أو �ستمعون إل�ه(س�شاهد الطالب كل أسب�ع درس�
ي الالهوت و رعاة ومقابالت مع 

ّ  ،من جميع أنحاء العالمعلماء �ن ي  . قويّ  وتعل�م كتايب
 

 . أدلة الدراسة 2
بأسلوب واضح ومفهوم، إال أنها ال تزال تتضمن مواضيع �صعب مكت��ة  الثالثة األلفّ�ةروس رغم أن د

ا من المعلومات، أ��� بعدة مرات مما  � ا كب�ي ي الوقت نفسه، قد يتضمن الدرس الواحد قدر�
ي بعض األح�ان. �ن

فهمها �ن
ي 

ة واحدةقد يتم تغطيته بواسطة أستاذ �ن  . من أجل مساعدة الطالب ع� العمل من خالل المواد بط��قةمحا�ن
ة تتوافق مع حدة. ينقسم كل دل�ل دراسة إ� أقسام مع حدود زمن�ّ مقصودة وشاملة، قدمنا أدلة دراسة ل�ل و� 

: الفئات الرئ�س�ّ  ن ن رئ�سيني ي كل وحدة. تحتوي األقسام ع� مكونني
ي يتم تناولها �ن مخطط تفص��ي لتدو�ن ة الئت

أثناء  لتفص��ي لتدو�ن المالحظاتالمخطط ا. �جب ع� الطالب استخدام مراجعةالأسئلة المالحظات و 
ات الف�ديو ثم اإلجابة ع�  ا الختبار الوحدة. كمدرب، تأ�د من أن  أسئلة المراجعةمشاهدة محا�ن استعداد�
 للمادة كل أسب�ع.  دراستهمالطالب �ستخدمون أدلة الدراسة هذە أثناء 

 
 . االختبارات3

ا تتضمن كل وحدة  ن المتعدد، و  ،خطأ  / صواب�حتوي ع� أسئلة اختبار� . توص�لأسئلة واخ�ت من بني
، س�حتاج إ� إجراء االختبار البمجرد أن �شاهد الطالب الف�ديو و�دوّ  ي

ذي ن المالحظات و�درس المادة �شكٍل كا�ن
دق�قة (دق�قة واحدة ل�ل سؤال). من أجل تحقيق درجة النجاح والحصول ع� عالمة "ُم�تمل"  20حوا�ي  مدته

ي االختبار، �جب أن 
٪ ع� األقل، ف�مكنه 80٪. إذا لم �حقق الطالب 80ع� درجة أع� من  الطالب �حصل�ن

إجراء االختبار مرة أخرى ول�ن �جب عل�ه االنتظار لمدة ساعة واحدة ع� األقل قبل اخذ االختبار مرة أخرى. نحن 
ي �شجع الطالب �شدة ع� 

ن المحاولة األوتلك الساعة مذا�رة المادة الالهوتّ�ة �ن . ُ�سمح لهم بالعد�د � والثان�ةبني
ورة حئت �حصلوا ع� درجة النجاح.   من المحاوالت حسب ال�ن

ا ع� مطالبة  ي نها�ة المطاف بصفتك المدرب، فإننا �شجعك أ�ض�
وك لك �ن ع� الرغم من أن هذا األمر م�ت

ي االختبار قبل الحضور إ� 
اجتماعات المناقشة الطالب بالدراسة �شكل كاف والحصول ع� درجة النجاح �ن

ا ع� األقل، فهمهم لمواد الدورة  / األسبوع�ة ستعدادهم لهذا األسب�ع وا الدراسّ�ةالمنتظمة. س�ضمن هذا، جزئ��
 . للتحدث عنها مع مجموعتك
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حئت هذە اللحظة، قد تقول لنفسك، "بغض النظر عن متابعة الجميع، ل�س هناك ال�ث�ي ألقوم به 
 أمر مفهوم. هذا و كمدرب ..."

ّ
م. �حتاجه ال�ث�ي مما دروس الف�ديو واالختبارات  ر توف

�
 األلفّ�ةول�ن  الشخص للتعل
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االثالثة  ي دورك. مع كل وحدة، قمنا  ما دائم�
ي مجموعات المناقشة، وهنا �أيت

ا لوجه الذي يتم �ن ُتقدر التفاعل وجه�
ن  ي ستستخدمها لق�ادة  أدلة المناقشةبتضمني ي قام  اللقاءالئت مع مجموعتك كل أسب�ع ف�ما يتعلق بالدروس الئت

، ف سيخ المفاه�م المختلفالطالب بتغطيتها. وال تخ�ئ ي تفك�ي هذا هو الوقت لتقوم ب�ت
ي الدروس �ن

مة �ن ة الُمقدَّ
ي الخدمة وعالقتهم با�. الطالب، وتدارس ك�فّ�ة 

 ا�تساب ما �حتاجون إل�ه لتطب�قه �ن
ي الصفحة األو�  أسئلة المناقشة �حتوي كل دل�ل مناقشة ع� عن��ن: 

مع ب�ان مراجعة  دراسة حالةو �ن
ي الصفحة الثان�ة. بصفتك المدرب، لد�ك 

ي استخدام أي عن� من عنا� دل�ل  ل�املةالح��ة اوأسئلة �ن
�ن

ي �جب أن �ستمر حوا�ي  ف�هالمناقشة ترغب  . �مكن أن �ختلف ساعة إ� ساعة ونصفلتسه�ل المناقشة، والئت
 ّ ي
ي بعض األسابيع قد �ستخدم سؤال  هذا حسب االحت�اجات والس�اق الثقا�ن

واحد للمناقشة وحجم المجموعة. �ن
ي بعض األسابيع قد �ستخدم بعض أسئلة المناقشة وحالة واحدة للدراسة

ي بعض األسابيع قد فقط. �ن
. و�ن

ء. الغرض من هذە األدلة هو  ي
ن  مناقشة دارة، بأداة إل إمدادك، كمدرب�ستخدم كل �ث ج�دة وصح�ة وق��ة بني

، ةو�أي ط��قة ستستخدم بها أدلة المناقشمفاه�م الدرس �شكل أفضل. عضاء مجموعتك أثناء سعيهم لفهم أ
ي الصفحة األو�  �عرفونتأ�د من أن طالبك 

ي جميع أسئلة المناقشة واإلجابة عليها �ن
أنه من المتوقع أن �فكروا �ن

الدراسة موض�ع حالة ال، قد �كون من المف�د أن �كونوا قد قرأوا دين لمناقشتها. باإلضافة إ� ذلكوأن �كونوا مستع
وري أن �كونوا قد أجابوا ع� األسئلة المتعلقة بدراسة الحالة وأن �كونوا مستعدين للتحدث عنها. ل�س من ال�ن 

ا كمجموعة.   قبل اجتماع مجموعتك ح�ث أن هذە األسئلة ستتم مناقشتها مع�
ي  كل فردمالحظة أخرى حول المناقشة الجماع�ة، يتضمن دورك كمدرب مسؤول�ة التأ�د من مشاركة 

�ن
ة. ب ا مجموعتك �شكل كاف. بعض الناس يتحدثون بك�� عض الناس يتحدثون أقل. ول�ن إذا وجدت أن شخص�

ي كث�ي من 
ا ُ�س�طر ع� المحادثة بط��قة تجعل اآلخ��ن غ�ي قادر�ن ع� التعب�ي عن أفكارهم بوض�ح أو �ن واحد�

ي الوقت نفسه، إذا  لثقافة مجتمعكالط��قة المناسبة  إ�جاد األح�ان �شكل كاٍف، فأنت بحاجة إ� 
لتصحيح ذلك. �ن

ي مجموعتك �م�لون �شكل كان العد
ّ �د من األشخاص �ن ي

ام الصمت والسماح لآلخ��ن بالتحدث، فاألمر  تلقايئ ن إ� ال�ت
وك لك لمنحهم التشجيع والح��ة لمشاركة أفكارهم مع المجموعة.   م�ت
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 . االمتحان النهائئ
ي نها�ة كل دورة 

ن دراسّ�ة�ن ا، قمنا بتضمني ا نهائ��  ُ�غ�ي محتوى جميع الدروس  60مكون من  اختبار�
ً

سؤا�
ي تلك الدورة 

موقع ٪ ع� األقل قبل أن �ضع 80. مثل االختبارات الُمصغرة، �جب ع� الطالب تحقيق الدراسّ�ة�ن
نت  ي إجراء عالمة للطالب الدراسة ع�ب اإلن�ت

ع� أنه "أ�مل" االختبار. ومثل االختبارات الُمصغرة، فإنهم أحرار �ن
ن  االختب كل محاولة ار عدة مرات حسب الحاجة من أجل تحقيق تلك الدرجة، مع مرور ساعة واحدة ع� األقل بني

 . وأخرى


