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بيئة تعليمية  التي تساهم في خلق  التعليمية  توفرت الممارسات 
في  العلمية  التطورات  يواكب  أن  الطالب  يستطيع  عندها  جاذبة 
التعليم  الرشيدة على تطور  المستقبل، ومن منطلق حرص قيادتنا 
ليصبح في المراكز األولى عالميا ومن منطلق قول صاحب السمو 
رأيت  إيجابية  نظرتك  كانت  مكتوم"إذا  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
طاقات  الناس  وفي   ،

ً
نجاحا المستقبل  ،وفي   

ً
فرصا التحديات  في 

ومواهب".

 يسعى جميع المعلمين لتنوع الممارسات التعليمية بما يتناسب مع 
أنماط التعلم المختلفة للطالب ، وتفعيل دور الطالب في عمليتي 
التعليم والتعلم ، وخلق بيئة مثيرة للتحدي وتنمية اتجاهات إيجابية 
نحو عملية التعلم ، وتلعب الممارسات التعليمية دور كبير في تزويد 
الطالب بالقيم األخالقية التي تساعد في بناء شخصيته بحيث يكون 
واثق من نفسه وقابل للتحديات الجديدة التي تواجهه في حياته 

داخل وخارج البيئة المدرسية .

الطالب هو أمل الغد وهو اللبنة األساسية في تطور المجتمعات 
 لخدمة 

ً
فالبد من توفر الممارسات التعليمية الجاذبة التي تقف عونا

الطالب في التعليم، وتنمية مهاراته وتزويده بالخبرات التي تؤهله 
المعلم  ينطلق دور  ، ومن هنا  المجتمع    في 

ً
 فعاال

ً
ليكون عنصرا

تعليمية  ممارسات  إلى  التلقين  مرحلة  من  التعليم  يحول  الذي 
العلمية  المادة  فهم  على  الطالب  تشجع  ومتعددة  متنوعه 

بالشكل الصحيح الذي يؤهله لإلبداع فيها .

أبعادها  العلمية والذي فهم كل  المتمرس في مادته  فالمعلم 
تعليمية  بممارسات  العلمية  المادة  تقديم  يبدع في  أن  يستطيع 
واقع  العلمية وكأنها  المادة  يتعايش مع  الطالب  ،تجعل  مختلفة 

حي يسطر بداخلها كل أنواع وأشكال اإلبداع  العلمي.

وسنتاول في حديثنا أهم الممارسات التعليمية التي تخدم جميع 

مستويات الطلبة، وتقدم في جميع المواد وليس هناك طريقة 
تدريسية تناسب مادة تعليمية معينه دون أخرى إنما هذا يعتمد 
في  الخاصة  وطرقه  العلمية  للمادة  المعلم  فهم  مدى  على 

توصيل المعلومات للطلبة بالممارسات التعليمية المتنوعه.

التعلم الذكي 
“برنامج  أذهاننا  إلى  يتبادر  و  إال  الذكي  التعلم  مصطلح  ُيذكر  أن  ما 
الهامة  المبادرات  من  يعتبر  الذي  الذكي”  للتعلم  راشد  بن  محمد 
التعليم  بمستوى  اإلرتقاء  إلى  تهدف  والتي  العربي  العالم  في 
“خطة  أهداف  مع   

ً
تماشيا المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

2021 االستراتيجية” والرامية إلى رفع معايير العملية التعليمية إلى 
مستويات تضاهي أفضل المعايير الدولية، وتقديم مثال ُيحتذى به 

في مجال مبادرات التعلم الذكي على المستوى العالمي. 

يفات التعلم الذكي ونستطيع القول بأن التعلم  ولقد تعددت تعر
األجهزة  التعليمية  العملية  فيه  تعتمد  الذي  التعلم  هو  الذكي 
لنظام  كمساند  اإللكترونية  واأللواح  الكمبيوتر  وأجهزة  اللوحية 

 عنه.
ً
التدريس وليس بديال

هو  التقني  الستخدامه  التعليمي  المخرج  يشكل  الذي  الفرد  ان 
فرد متسلح بالمواصفات المطلوبة للتكيف مع عصره مثل المرونة 
التكيف مع المواقف الجديدة في ميدان المعرفة  والقدرة على 
ين،  أو في ميدان العمل وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشر

وبالتالي فهو متعلم ذكي ناتج عن تعليم ذكي.

للمحتوى  الطالب  استيعاب  في   
ً
كبيرا دورا  الذكي  التعلم  ويلعب 

التعليمي بشكل يرسخ في الذهن لفترات طويله ويكون اإلنجاز في 
المعلومة قدمت في وقت قصير ولكن رسوخها في  بأن  ذلك 

الذهن يكون لوقت طويل .

آفاق التعلم الذكي ومهارات القرن 21

فاطمة محمد سعيد الحمدي اليماحي
مدرسة مضب للتعليم الثانوي
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التعلم  وأشكال  أنواع  كل  تقديم  معلم  كل  على  وجب   فلذلك 
لمواجهة  ومؤهل  ومتقن  ماهر  جيل  بناء  في  ليسابق  الذكي 

التحديات المستقبلية .

والمعلم التقليدي الذي يقتصر على السبورة والكتاب يرهق نفسه 
في تقديم المعلومه ، وفي نفس الوقت الطالب قد ال ينجح في 

استيعابها 

فمستوى فهم الطالب يختلف من شخص آلخر فبعضهم استيعابه 
سمعي وبعضهم بصري وبعضهم يناسب السمعي في مواقف 
جميع  فهم  الناجح  المعلم  فعلى  أخرى  مواقف  في  والبصري 

المستويات وتقديم كل ما يجذب انتباه الطالب للعملية التعليمية.

أدوات التعلم الذكي التي تم استخدامها:

العلمية  المادة  في  قدمت  التي  الذكي  التعلم  أساليب  تنوعت 
ومنها :

نواتج . 1 من  ناتج  كل  تتناول  التي  التقديمية  العروض  استخدمنا 
التعلم بالصور والفيديوهات التي يستطيع الطالب من خاللها 
يقة متسلسلة تسهل عليه استرجاع  فهم الناتج التعليمي بطر
المعلومه نتيجة رسوخ المعلومه في الذهن مما عرض من 

مثيرات أثناء الحصة الدرسية.

عرض الفيديوهات ففي بعض األحيان ال يستطيع الطالب فهم . 2
نص معين إال بعد عرض فيديوا مع مؤثرات عندها يستوعب 

الطالب الموضوع أو النص الذي أمامه.

اإلختبار اإللكتروني قصير المدى ، نستطيع تطبيق اختبار الكتروني . 3
ُأثناء التقيم المرحلي للتأكد من استيعاب الطالب للدرس.

تفسير . 4 أو  كلمة  معنى  عن  المعلومات  شبكة  في  البحث 
بالمعلومات  الطالب  ذهن  يثري  وهذا  وغيرها  آيه  معنى 

المفيده.

تفعيل البوابة الذكية بكل بما يخدم الطالب سواء كان متواجد . 5
يق ارسال الروابط  في المدرسة أم في المنزل وذلك عن طر
المهمة التي تساعد الطالب في فهم مسأله معينه وكذلك 
انها  بحيث  يقة  الطر وهذه  ذهنه  في  معين  معنى  تعميق 
وهذا  المعلومات  شبكة  فتح  عند  يتجه  أين  للطالب  تحدد 

يساعده على عدم دخول مواقع غير مفيده .

والطالب . 6 المعلم  بين  الذكية  البوابه  الفعال من خالل  التواصل 
تشعر الطالب بأن ال يتردد بأي لحظه في التواصل مع المعلم 

لفهم مسأله أو حل واجب أو ارسال نشاط أو غيرها.

المناقشات التي تطرح في الحصة في الحقيقة تشجع على . 7
الحوار والمناقشة وبالتالي يصبح لدى المعلم فهم بنوع تفكير 
أو  الطالب سؤال  تكون عند  األحيان  ، ولكن في بعض  الطلبة 
، عند إذن من  الحضور  استفسار ولكنه يخجل من طرحه أمام 
يتعرض  ال  لكي  البوابه  على  المناقشات  طرح  للمعلم  األفضل 
الطالب للخجل أمام قرنائه ولكي نعود طلبتنا على المصداقية 

والشفافية.

المدرسي . 8 الكتاب  وعرض  التعليمية  والمصادر  الديوان  تفعيل 
عالقة  يد  تز وبالتالي  الكتاب  بأهمية  يشعرهم  الطلبة  أمام 

الطالب بالمادة العلمية.

هناك  مادام  الذكي  التعلم  استخدام  في   
ً
قائما التطور  ومازال   

اهتمام متواصل بين المعلم والطالب وجميع الجهات المسؤولة 
عن خدمة العملية التعليمية .

أثر الممارسات التعليمية على الطلبة:
الممارسات التعليمية تلعب دور مهم في استيعاب الطالب للمادة 
التعليمية  الممارسات  تلك  أثر  ويظهر  التحديات  ومواجهة  العلمية 

في عدة أمور منها:

خالل . 1 من  العملي  والتطبيق   الفهم  فرصة  الطالب  إعطاء 
استخدام استراتيجيات متنوعه .

األمور . 2 ومواكبة  والتقدم  العلمي  للتطور  الطالب  دفع 
المادية  الخبرات  اثراء  يق  طر عن  ذلك  ويأتي  المستجدة 

والمعنوية لديه.

الطلبة . 3 تفكير  تطور  في  تسهم  التي  المنافسة  روح  إحياء 
في  والمفيد  الجديد  وتقديم  واإلبتكار  اإلبداع  إلى   ودفعه 

خدمة الوطن.
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ين.. 4 تعطي الطالبة ثقة في النفس عند تبادل الخبرات مع اآلخر

الجلسات . 5 في  والمناقشة  الحوار  عقد  إلى  بالطالب  تدفع 
النقاشية 

المتنوعه . 6 العلمية  بالمسابقات  المشاركة  في  الطالب  تشجع 
على المستوى المحلي والخليجي والعالمي 

 ورغبة في طلب العلم ومواصلة . 7
ً
تضفي على حياة الطالب حبا

مسيرته العلمية دون تردد أو خوف .

روح . 8 واحياء  التعاوني  العمل  على  تحفز  علمية  بيئة  تخلق 
المنافسة الودية بين الطلبة .

يعتبر . 9 تقدمه  وأن  التعليمية  العملية  محور  بأنه  الطالب  يشعر 
ضرورة لتقدم المجتمع وازدهاره.

يخ إذا . 10 يترسخ في ذهن الطالب بأن قادر على الوصول إلى المر
تمكن من توظيف مهاراته بالشكل الصحيح والمناسب.

إن موضوع  الممارسات التعليمية  مرتبط ارتباط كبير بتطور المستوى 
حق  كل ذي  إعطاء  من  فالبد  الطالب  عند  واألكاديمي  التحصيلي 
حقه ،لكي يستطيع الطالب مسايرة التقدم والحضارة بخطى واثقة.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.ParentLive&hl=en_GB
https://lms.moe.gov.ae/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=6
https://itunes.apple.com/us/app/parentlive/id717831763?mt=8
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ية للتعليم األساسي ح ١، بإشراف األستاذة صفية  قامت مدرسة القر
المطروشي ببتطبيق فكرة مشروع I Can do it فكرة المشروع هي 
أن تقرأ الطالبة قصتين كل اسبوع على حسب مستواها وتدخل على 
حسابها في بوابة التعلم الذكي  األسئلة المرفقة الخاصة بالقصة 

المعدة مسبقا من قبل المعلمة على حسب القصص

أهدف المشروع
أن تقرأ الطالبة القصص لتنمية مهارة القراءة.	 
أن تفهم الطالبة القصة لتتمكن من حل االسئلة	 
تفعيل بوابة التعلم الذكي لطالبات الصف الثالث 	 

إلعدادهم للمرحلة القادمة
تفعيل استخدام التكنولوجيا	 
تفعيل مبادرة القراءة	 

الفئة المستهدفة
طالبات الصف الثالث	 

لمشاركة أفضل 
ممارساتكم التعليمية 
لبرنامج محمد بن راشد 

للتعلم الذكي

ليتم مراجعتها وإدراجها في مجلة 
التعلم الذكي

يرجى إرسال الخبر ) ال يتعدى الثالث سطور ( 
.JPG وصورة عالية الجودة بصيغة

يد التالي: على البر

SLP@moe.gov.ae

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

ية  قامت مدرسة جميرا للتعليم األساسي بعقد مسابقة مفردات اللغة اإلنجليز
في دورتها الحادية عشر. شاركت ثمانية وثالثون طالبة من اثنتي عشر مدرسة 

في االختبارات اإللكترونية والتي تبعها امتحان شفهي. وعقد االختبار اإللكتروني 
على بوابة التعلم الذكي. ونبارك للمدارس الفائزة وهي ند الحمر وأم سقيم 

واالبداع والوصل والصحوة واسماء بنت النعمان وجميرا

مسابقة مفردات اللغة اإلنجليزية

مبادرة تفعيل أهمية القراءة 
في بوابة التعلم الذكي

قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي باطالق مبادرة 
تفعيل أهمية القراءة في بوابة التعليم الذكي حيث 

هدفة المبادرة إلى:
مواكبة مبادرة الدولة في القراءة. 1
تفعيل البوابة الذكية من قبل الطالبات. 2
تعميق أهمية القراءة لدى الطالبات. 3
ربط استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت بمفهوم . 4

القراءة
تحفيز الطالبات للبحث عن المعلومات. 5
السعي لتقديم األفضل في مجال التعلم الذكي. 6

فكرة وإعداد وتنفيذ مديرة المدرسة الشيخة آمنة 
عبداهلل حمد الشرقي

mailto:SLP%40moe.gov.ae?subject=%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
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فيديوهات تعليمية لمادة الفيزياء

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

ياء في مدرسة محمد بن  قام طالب الفيز
حمد الشرقي للتعليم الثانوي للبنين بابتكار 

فيديوهات تعليمية ومشاركتها على 
بوابة التعلم الذكي، وذلك بحصص مادة 

ياء وبإشراف معلم المادة األستاذ  الفيز
منير درادكه.

برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي يشارك في 
معرض BETT أبوظبي

شارك برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي ضمن 
 BETT التربية والتعليم في معرض منصة وزارة 
 
ً
حيث قدم أهم األدوات والبرامج المتوفرة حاليا
الرقي  اإلمارتية والتي من شأنها  المدرسة  في 
شركاء  لجميع  والتقني  العلمي  بالمستوى 
مميزات  أهم  عرض  وتم  التعليمية،  العملية 
الطالب  من  كل  تربط  والتي  الذكي  التعلم  بوابة 
والمعلم واإلدارة المدرسية وولي األمر وتسهل 
حيث  من  بينهم  فيما  والمتابعة  التواصل  عملية 
عبر  والنقاشات  واالخبارات  والواجبات  الدروس 
يعد  إذ   EduSaher ال  موقع  وكذلك  البوابة 
التعليمية  المصادر  توفر  التي  المواقع  أهم  من 
واإلثرائية للمنهج المدرسي وتطبيق ديوان للكتب 
 learning Curve التدريب  ومنصة  اإللكترونية 
للمعلمين  المهني  التطوير  الى  تسعى  والتى 
يبية عبر االنترنت وأخرى  من خالل إتاحة دورات تدر
Swift As� ال موقع  مميزات  وأهم   مباشرة 

ية.  sess لالختبارات اإللكترونية المركز
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في  التقنيات  أشهر  من  واحدة  أن  الشك 
Block� تشين بلوك  هي  الحالي   وقتنا 
chain، وقد بدأت وسائل اإلعالم  تتداول 
بشكل  تداوله  يتم  فيما  المصطلح،  هذا 
التقنية،  الجامعات والمعاهد  متصاعد في 
وهناك أبحاث عن هذه التقنية بل وظهرت 

الوظائف المرتبطة بهذا المجال الجديد.

 Blockchain تشين  بلوك  تقنية  تعريف 
أو سلسلة الكتل

قواعد  أنواع  من  نوع  هي  التقنية  هذه 
كالسيكية  وغير  تقليدية  غير  تعد  البيانات، 
البيانات  قواعد  مع  مقارنة  ية  مركز وغير 

الشائعة لعقود عديدة.

وتمتاز بأنها قادرة على إدارة قائمة متزايدة 
أو  “كتل  المسماة  السجالت  من  باستمرار 
معلومات  على  كتلة  كل  تحتوي  بلوك”، 
وهي  السابقة  الكتلة  إلى  ورابط  زمنية 
عندما  آخر  طرف  أي  من  للتعديل  قابلة  غير 
التقنية  هذه  وتسمح  البيانات.  تلك  تسجل 
المركزي،  اآلراء  في  توافق  نظام  بتحقيق 
والمعامالت  األحداث  تسجيل  إلى  إضافة 
ومعلومات المتعاملين والتحقق من مصدر 
المعامالت بشكل المركزي ودون تدخل أي 
جهة ثالثة، ما يعني أنها أسرع في عملية 

ين والمعالجة وإجراء المعامالت. التخز

إلكتروني  كسجل  التقنية  هذه  تعمل  إذن 
وال  ويديرها  والصفقات  المعامالت  يسجل 
إلدارتها  ثالث  طرف  تدخل  أو  تعديلها  يقبل 

من خالل شبكة آمنة.

يع تكييف البلوك  ين للمشار  وبإمكان المطور

لتتناسب مع طموحاتهم حيث يمكن  تشين 

نموذج  في  الحال  هو  كما  عامة  جعلها 

بيتكوين،  مثل  والرقمية  المشفرة  العمالت 

من  لفئة  ومحدودة  خاصة  جعلها  أو 
العمالء فقط.

المصدر: http://www.eumlat.net/ما�هي�تقنية�

بلوك�تشين�blockchain�أو�سلسلة�الكتل؟/

ما هي تقنية 
بلوك تشين 

Blockchain أو 
سلسلة الكتل؟

https://edushare.moe.gov.ae/
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PISA2018 على عتبات التميز والعالمية

بثمن ؟! حين علمت  كم كان فخري ال يقدر 
على  األول  المركز  تحتل  الحبيبة  دولتي  أن 
السابع  والمركز  العربي،  الوطن  مستوى 
عالميا في توظيف التقنيات الحديثة والتعلم 

عن بعد في التعليم. 

للتعلم  راشد  بن  الشيخ محمد  برنامج  ويعد 
الذكي نموذجا على ذلك له قيمته ووزنه، 
بحر هذا  الغوص في  إن  أقول  أبالغ حين  ال 
البرنامج واإلبحار في علم معرفته قد سخر 
من  تعد  كانت  التي  الحلول  من  الكثير  لنا 
أو  الطالب  أو  للمعلم  التعليم،  معوقات 

ولي األمر على حد سواء.

أستطيع أن أجمل وصف بوابة التعلم الذكي 
على أنها غرفة الفصل الدراسي الذي يتنقل 
زمانية  بحدود  مقيد  غير  ذهبنا،  أينما  معنا 
خففت  فقد  للمعلم  بالنسبة  مكانية.  أو 
له  المرهقة  األعباء  من  الكثير  كاهله  عن 
يستطيع  كما  واالختبارات  الواجبات  كتصحيح 
سلوك  يتابع  أن  البوابة  خالل  من  المعلم 

طالبه، ومستوى التقدم الدراسي لديهم 
البوابة من خيارات كثيرة،  تتيحه  من خالل ما 
الدروس ونشرها  إعداد  له كذلك  ويتسنى 
وإثراء  االختبارات،  وتصميم  الطالب،  بين 
أو  الورقية  أو  المصورة،  بالمقاطع  مادته 
الراوبط االلكترونية ليرتقي بمستويات طالبه 
أتاحت  البوابة  أن  عن  نغفل  وال  المختلفة. 
أمام المعلمين فهرسة أعمالهم وأرشفتها 
في مخزن خاص بالمحتويات للمادة ليستفيد 
ليتبادل  وكذلك  شاء،  وقت  أي  في  منها 
في  التخصص  نفس  من  زمالئه  مع  خبراته 
بوابة  ساهمت  وقد  الواحدة.  المدرسة 
التعلم الذكي في إيجاد حلول للطلبة الذين 
عن  خارجة  ألسباب  الدراسة  عن  ينقطعون 
إرادتهم. وخير مثال على ذلك ما قمنا نحن 
لرفع  بداية  البوابة  على  بتنفيذه  المعلمتين 
المستوى التحصيلي للطلبة ونهاية بتحقيق 
االختبارات  في  اإلمارات  دولة  رؤية  مؤشر 
خالل  من   PISA2018 العام  لهذا  الدولية 
PIS� يبات لتدر الكترونية  حقيبة   تصميم 

القراءة،  بمعرفة  خاصة   A2018ohwm
سكورم  مثل  مختلفة  نماذج   : وتشمل 
على  المستهدفين  الطلبة  وتهيئة  لتدريب 
والنماذج  القراءة(،  )معرفة  البيسا  اختبارات 
مخزن  تزويد  تم  التي  وااللكترونية  الورقية 
بها  الذكي  التعلم  بوابة  في  المحتويات 
المعلماتفي  بين  التعاون  روح  يز  لتعز ؛ 
هذه  ومشاركة  نشر  تم  ولقد  المدرسة، 
البيسا  ومدرسي  منسقي  مع  القوالب 
النطاق مدارس  في  القراءة(  )معرفة 
التواصل  وسائل  في  تبادلها  وكذلك   ،c4
ين، وكانت  الكثير أثار إعجاب  االجتماعي. مما 
ين، برعاية ودعم  بمثابة دليل إرشاد عند اآلخر
عبداهلل  شيخة  األستاذة  النطاق  مديرة 
األستاذتين  المدرستين  البدواوي، ومديرتي 
الفاضلتين فاطمة البدواوي، وفندا الكعبي.  

كما أتاحت البوابة لولي األمر أن يتابع ابنه من 
خالل االطالع على المناقشات أو المحادثات 
بينه وبين معلميه، وتعلم ما فاته  الخاصة 
من  طالبه  المعلم  به  يمد  ما  طريق  عن 
مواد، ويتعرف على مستواه التحصيلي من 
خالل ما يعلن من نتائج تتعلق باالختبارات التي 

قام بآدائها أو الواجبات التي كلف بها.

الشكر  يل  جز نقدم  أن  إال  يسعنا،   ال  وختاما 
وزارة  في  الذكي  التعلم  إلدارة  واالمتنان 
الالمحدود  الدعم  على  والتعليم  التربية 
االهتمام   في  متمثال   ، لنا  تقدمه  الذي 
لنشرها  والسعي   ، المبادرة  بهذه  

وتعميمها بين مدارس الدولة. 

بقلم المعلمتين :  أ.مريم عبيد البدواوي ، 
أ.موزة محمد الكتبي 

صاحبتي مبادرة الحقيبة االلكترونية الختبارات 
PISA2018 معرفة القراءة

تسجيل الدخـول يتم مـن خـالل البريد اإللكتروني والرقـم السـري الـخاص بك.

http://learningcurve.moe.gov.ae

يبية على كيفية استخدام ادوات برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع  تتوفر اآلن فيديوهات تدر
،Learning Curve المعلمين على منصة التدريب

mailto:SLP%40moe.gov.ae?subject=%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A
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ما هي سرعتك في حل هذه األحجية؟

التقليل من
المواد الدسمة

التقليل من استخدام 
التوابل والبهارات

التقليل من
ا�طعمة المقلية

ا�عتدال في تناول
عدم شرب الماءا�طعمة وا�شربة

والسوائل مع الطعام

ا�متناع عن المشروبات
ية الغاز

ياضة ممارسة الر

ًمضغ الطعام 
جيدا

باإلنفوجرافيك.. 8 نصائح لتجنب المشاكل الهضمية 
 في رمضان

ً
األكثر شيوعا


