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التعرف إلى التوجهات الحديثة في التدريس الجامعي 

استخدام التوجهات الحديثة عند اتخاذ القرارات التدريسية 

 التوجهات الحديثةتلخيص مواصفات طرائق التدريس الفعالة في ضوء 

 تحديد االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار استراتيجية فعالة
 . في التدريس

 









?ما أهم مشكالتنا مع طلبتنا والتي تعيق تعلمهم 



سس والتي تتمثل في    
أ

:ال يمكن تحقيق التدريس بصورة فعالة إال في ضوء مجموعة من اال  
هداف التدريسية -1

أ
ساليب تدريسية متنوعة لتنفيذ اال

أ
0استخدام المعلم لطرائق وا  

           
قيام المعلم بدراسات ميدانية وك تابة بحوث وتقارير وتجارب وغيرها من  االنشطة التعليمية التي يمكن -2

0ان تثير دافعية المتعلمين ومشارك تهم االيجابية  
 

0المام المعلم باسس وقواعد االستخدام الناجح لوسائل وتقنيات التعليم  نظريا وعمليا-3  
 

 



ساليبه -4
أ

مواكبة المعلم للتطورات واالتجاهات الجديدة في العلوم التربوية والنفسية إلعادة تقويم ا
 0وطرائ قه

  

 مدي استعداد المعلم للنمو المهني-5

 

 0قدرة المعلم علي إثارة االهتمامات  وتشجيع التفكير لدي المتعلمين -6



7- ن التدريس ليس له نمطية واحدة ثابتة يمكن اتباعها في تدريس كل المواد
أ

االيمان با
 0والموضوعات الدراسية

8- ئمة لمستوي النضج العقلي للمتعلمين والمرتبطة بحاجاتهم وحاجات وجود المناهج المال
 0مجتمعهم واتجاهات العصرالذي يعيشون فيه

9- ن يستخدمها المعلم في عملية التدريس
أ

 0توفير وسائل وتقنيات التعليم المختلفة التي يمكن ا



 

 



 االستعمال الفوري أو تعليم اآلخرين

 الممارسة

 النقاش الجمعي

 العرض

 مشاهدة فيديو

 القراءة
 المحاضرة

 االستعمال الفوري أو تعليم اآلخرين

 الممارسـة

 النقاش الجمعي

لعـرض  ا  

 مشاهدة فيديو

 القراءة
 المحاضرة











  استخدام أدوات إنترحاسوبية

  تنوير معلوماتي

  تفكير نقدي والقدرة على حل مشاكل

  تواصل، تعاون وعمل جماعي

  متعلم مستقل

  األخالق والحماية بالشبكة

 



 (: 1)موضوع 

 كيف يتعلم الطالب في المرحلة الجامعية؟؟-

 

 والتقييم ما المبادئ األساسية في التدريس -
 الجامعي؟؟





 

كيف نزيد دافعية الطلبة للوصول إلى التعلم 

 الفعال؟؟



 ؟؟؟حول تعلم الطلبةحقائق 

 ما يتعلمه الطلبة أثناء الموقف التعليمي دائما أقل مما يتم : 1الحقيقة

 ؟؟؟ تدريسه
 

 ؟؟؟:2الحقيقة 

ما يتم تعلمه من قبل الطلبة يتحدد في ضوء: 

1- قدرات الطلبة 

2- خبراتهم السابقة في الموضوع 

3-  االنسجام بين أساليب التعلم وأساليب التدريس 



الخبرات ، كأعضاء هيئة تدريس ال يمكننا فعل الكثير حيال القدرة

 (ما رأيكم)ونمط التعلم ، السابقة

 

 



 Visual learners 
 

 Auditory learners 
 

 Kinesthetic learners 

 
 

 
Learning Styles  

Inventory 

 

file:///D:/LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf
LearningStylesInventory.pdf




 

 أنساه, عندما تخبرني شيئا

 أتذكر, عندما تعرضه علي
 أفهم, عندما تشركني

مثل صيني -  



 التعلم هو مجموعة من التغيرات السلوكية 
التي تظهر في سلوك المتعلمين نتيجة 
مرورهم بخبرة معينة ويستدل عليها من 
دائهم المعرفي والنفسي 

أ
ل قياس ا خال

0والحركي والوجداني  

 و
أ

ل  ا هو مفهوم فرضي يستدل عليه من خال
0نتائج عملية التعلم   

 التعليم هو عملية مقصودة او غير مقصودة 
و 

أ
و غير مخططة تتم داخل المدرسة ا

أ
مخططة ا

ي وقت ويقوم بها 
أ

و ا
أ

خارجها في وقت محدد ا
و غيره بقصد مساعدة الفرد علي 

أ
المعلم ا

0التعلم  

 



  ا

 لها تنظيم عناصر التدريس التي تشمل كال من المعلم  هو عملية مقصودة ومخططة يتم من خال
نشطة 

أ
الخ بصورة منسقة بغية تحقيق اهداف محددة سلفا عبر ثالث مراحل 000والمتعلم والمنهج واال

 هي التخطيط والتنفيذ والتقويم

التدريس كنظام                   

   

 مدخالت بشرية

 مادية

 ادارية

 عمليات

 استراتيجيات

 طرق

 أساليب

 مخرجات

 معرفية

 مهارية

 وجدانية



 

 ما البنائية؟



 :تقوم النظرية البنائية كنظرية معرفية على افتراضين هما  

 
 

 

التركيز على وظيفية  عملية المعرفة: التركيز على المعرفة      ثانيا: أوال  
المعرفةةةةةة ال تكتسةةةةةب بطريقةةةةةة   

سةةةةلبية بةةةةل يةةةةتم اكتسةةةةابها عةةةةن 

طريةةةق بنائهةةةا مةةةن قبةةةل المةةةتعلم 

نفسه ومن خالل نشاطه وتفاعلةه 

مةةع العةةالم الةةهي حولةةه واكتسةةابه 

 للخبرات المختلفة

وتتضةةةمن القةةةدرة علةةةى 

التكيف مع عالم الخبرة 

ونفعيتهةةا للمةةتعلم ولةةيس 

مةةةةن خةةةةالل مطابقتهةةةةا 

.للواقع  



 مرتكزات النظرية البنائية

المعرفية لدى  البنى
المتعلم تقاوم التغيير 

 بشكل كبير

تشكيل المعاني عند 
الفرد عملية نفسية 
نشطة تتطلب جهدا 

 عقليا

 المعنى يبنى هاتيا



 :ترتكز البنائية على عدد من المبادئ األساسية هي: المبادئ  
1. Prior Knowledgeمعرفة المتعلم السابقة  هي محور االرتكاز في عملية  

.التعلم  
2. (Construct)إن المتعلم يبني  .معنى لما يتعلمه بنفسه هاتيا   

3. .يحدث تغيير في بنية الفرد المعرفية مال يحدث تعلم مال  
4. (Learning)أن التعلم  ( المتعلم)يحدث على أفضل وجه عندما يواجه الفرد  

(Task)مشكلة أو موقفا أو مهمة  .حقيقية واقعية   

5. ال يبنى المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرين، بل يبنيها من خالل التفاوض 
(Social Negotiation)االجتماعي  .معهم   



 التوجه  وغرضيةالتعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة : أوال (Goal Oriented) ويتضمن   
:هها االفتراض  المفاهيم اآلتية  

1. ما المقصود بههه العبارة؟..  التعلم عملية بنائية   
2. كيف؟.. التعلم عملية نشطة   
3. ما المقصود بههه العبارة؟.. التوجه غرضيةالتعلم عملية   

 .تتهيأ للتعلم أفضل الظروف عندما يواجه المتعلم بمشكلة أو مهمة حقيقية واقعية: ثانيا  
 تتضةةمن عمليةةة الةةتعلم إعةةادة بنةةاء الفةةرد لمعرفتةةه مةةن خةةالل عمليةةة تفةةاوض اجتمةةاعي : ثالثةةا  

(Social Negotiation) .مع اآلخرين  
 المعرفةةة السةةابقة : رابعةةا (Prior Knowledge) شةةرط أساسةةي لبنةةاء تعلةةم هي معنةةى   

(Meaningful Learning). 
 (Adaptation) تكيفةاتالهدف الجوهري من عملية التعلم هو إحةداث : خامسا تتةواءم مةع  

( Cognitive  Constraints)الضغوط المعرفية  .الممارسة على خبرة الفرد المتعلم   
 



1. .المعرفة تبنى من قبل الفرد وال تنقل إليه بشكل سلبي  

2. .التوجه وغرضيةالتعلم عملية بنائية نشطة، ومستمرة،   

3. .المعرفة السابقة شرط أساسي لبناء التعلم هي المعنى  

4. .البناء المفيد للمعرفة يتطلب نشاطا مثمرا وهادفا  

5. .ينبغي أن يحدث التعلم في بيئة حقيقة واقعية  

6. عملية التعلم تتضمن إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل التفاوض 

.االجتماعي مع اآلخرين  



7. التعلم يحدث نتيجة التفسير الشخصي للخبرة، بل واستخدام الفهم الحالي 
.في الحاالت الجديدة لكي يتم بناء معرفة جديدة  

8. تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما يواجه بمشكلة أو مهمة حقيقة 
(Authentic Task)واقعية    .  

9. (Adaptation)  تكيفاتالهدف من عملية التعلم هو إحداث  تتواءم  
.مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة الفرد المتعلم  

10. األفراد المتعلمون يختلفون فيما بينهم في بناء المعرفة كل على حسب 
 ما لديه من خبرات ومعلومات سابقة

 



 (أو قلب واقع الفصل الدراسي )الهي  التعليم المدمج   هو شكل من أشكال

يشمل أي استخدام للتكنولوجيا لالستفادة من التعلم في الفصول الدراسية، 

بحيث يمكن للمدرس قضاء مزيد من الوقت في التفاعل مع الطالب بدالً 

وهها يتم بشكل أكثر شيوًعا باستخدام الفيديوهات . من إلقاء المحاضرات

التي يقوم بإعدادها المدرس والتي يشاهدها الطالب خارج األوقات 

الفصل الدراسي  وُيعرف أيًضا باسم. الدراسية في الفصول

 [1].التدريس العكسيو عكس الفصل الدراسيو التعليم العكسيو الخلفي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3


 استكشافي -  

  اثباتي

  تطوير تطبيقات على المفاهيم

  ما معنى هلك؟



- Valid 

- Reliable 

- authentic 



 

 

 أية مالحظات إضافية أو أسئلة؟؟؟

 

 شكرا لحسن المتابعة والتفاعل اإليجابي 

 

 

 


