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 الهدف من الورشه

واهمية استخدامه  تهدف هذه الورشه إلى تعريف المشاركين بالتعلم التفاعلي

 وتطبيقة في التعليم الجامعي



  النتاجات

 :عند االنتهاء من هذه الورشه سيكون المشارك قادرعلى ان

 

 (Learning Process)يشرح العملية التعليمية •

 التعليميةالتعليم والتعلم والعملية يلم بمفهوم •

 عناصر العملية التعليمية حيشر•

 يشرح اهمية التعليم التفاعلي •

       The Learning Pyramid  يناقش•

 

 



  النتاجات

 :من هذه الورشه سيكون المشارك قادرعلى انعند االنتهاء 

 يشرح خصائص انماط التعلم •

 تفاعليةكيفية اعطاء المحاضرة بطريقة يناقش •

 امكانية استخدام وتطبيق التعليم التفاعلي في ايطار التعليم الجامعييحلل •

 

 يناقش اهم االنشطة المتبعة في التعليم التفاعلي•

 

 



 مقدمة

https://mystudentvoices.com/what-exactly-is-student-centered-learning-358f01b37600 



 ما نطمح اليه

https://mystudentvoices.com/what-exactly-is-student-centered-learning-358f01b37600 



Teacher-Center Model                                   

 

                                            

 

    Student-Center Model 





 التّعليم والتّعلّم
 
 

 

 البإلى الطالمعلّم في نقل المعلومات، والمعارف من ذهن  متكاملةمنظومة هو : الّتعليم  

 
 :اهم الخصائص•

 

 المتعلّمذهن مباشرة إلى  تفاعلية تنتقل فيها الخبرات والمعارف والمعلومات من ذهن المعلّم عملية •

 

 الرئيسي المصدر هو الُمعلّم •

 للمعلومهالطالب هو المتلقي •

 محددال يرتبط بوقت •

 
 

 
 

 

 



 التّعليم والتّعلّم
 

 :الّتعّلم

  تطويرإلى  بحيث يؤدى والمعرفةمن أجل اكتساب المهارات على ذاته باالعتماد الفرد يمارسه  نشاطأي هو  

 والتحليلسلوكه بحيث يصبح قابالً للقياس  تغييروواستيعابه، قدراته  
 

 :الخصائصاهم 
 

 سلوك شخصي•
 

 المعلوماتعن األدوات المناسبة الّتي تحقق يعتمد على خبرات المتعلّم ومدى قدرته على البحث •
  

 .عالقة وطيدة بعملية الّتعليمله •
 
 

 
 



 (Learning Process)التّعليمية العملية 

 :الّتعليميةالعملية •

 

هي اإلجراءات والنشاطات التي تحدث  •
 الدرسداخل غرفة 

إلى إكساب الطلبه معرفة نظرية و تهدف  •
 أو مهارة عملية أو اتجاهات إيجابية 

 



العملية التّعليمية  مراحل  

https://www.google.jo/search?q=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A
9&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4mfHx6KbZAhXO66QKHVaTC2sQ_AUICigB&biw=1933&bih=943 



التّعليمية عناصر العملية   

 الطالب

 المعلم

 األسلوب

 المكان

 األنشطة



معملية التعلّ لنجاح العناصراألساسية   

https://www.google.jo/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=794&ei=9gmEWuWtEYjRkwXIoZXwDA&q 

 المعلم

 الطالب



معملية التعلّ لنجاح العناصراألساسية   

وجود رغبة ودافعية لدى المتعلم ليقوم •
 فكرهبتطوير ذاته وأدائه وتحسين 

 

تشجيع المتعلم عن طريق مكافأته على •
 تطوره

 

زاد التدريب كلما  متعلمللتكثيف التدريب •
 الممارسةوزادت 

https://www.google.jo/search?hl=en&tbm=isch&source=hp&biw=1600&bih=794&ei=9gmEWuWtEYjRkwXIoZXwDA&q 



 العناصر األساسية لنجاح عملية التعلم

وعدم اعتماد م التعلّ الطالب في عملية إشراك •
 فقطأسلوب التلقين 

 

 المستمرالنصح والتوجيه  اعطاء •

 

https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1933&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=KumEWsPXK4P5kwWPlLTgCg&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&oq=%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i30k1j0i5i30k1l3j0i24k1l2.327455.347347.0.352656.39.38.0.1.1.0.338.5646.0j33j3j1.38.0....0... 



https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1933&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=jOqEWryGF8GXkwXLmbS4DQ&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85&oq=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%
D9%84%D9%85&gs_l=psy-ab.3..0l10.9033.13028.0.15481.6.6.0.0.0.0.209.864.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.862....0.cxAq2yR6YuM#imgrc=_ 



 التعّلم التفاعلي

Interactive Learning 
 



التعلّم التفاعلياهمية   
 

https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1933&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=jOqEWryGF8GXkwXLmbS4DQ&q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85&oq=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9
%D9%84%D9%85&gs_l=psy-ab.3..0l10.9033.13028.0.15481.6.6.0.0.0.0.209.864.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.6.862....0.cxAq2yR6YuM#imgrc=_ 



 اهمية التعلّم التفاعلي
 

 :يساعد المعلم على•

 
 ربط محتوى المادة بنتاجات التعلم•

 

 الحصول على تغذية راجعة لتحسين وتطوير العملية التعليمية•

 

 التلقينجمود كسر و والترفيهاالستمتاع •

 

 مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة•



 اهمية التعلّم التفاعلي
 

 :يساعد الطلبة على•

 
 المشكلةاالسلوب العلمي في حل تنمية مهارة التفكير الناقد ومهارة •

 

 العمل الجماعي وتفعيل غرس روح التعاون •

 

 التلقينجمود كسر و والترفيهاالستمتاع •

 

 احترام الرأى االخر•



 اهمية التعلّم التفاعلي
 البحث عن المعلومة باسلوب علمي• 

 

وهو ما )وعقله المعلومة في ذهنه خ يلترسالتعلم في  استخدام اكثر من حاسة•
 (أكدت عليه تجارب وخبرات عديدة مثل التجربة الفنلندية في التعليم

 

 تعزيزاالستقاللية واالعتماد على الذات •

 

 فترة االحتفاظ بالمعلومةزيادة •

 



 االحتفاظ بالمعلومةالعوامل التي تؤثر على نسبة 

 استخدام الحواس المختلفة•

 ربط الخبرات التعليمية بالخبرات الحياتية•

 التدريب والتكرار•

 طريقة سرد المعلومة•
 

 

https://www.google.jo/search?q=pyramid+of+learning&tbm=isch&tbs=rimg:Cb6TqGurgZKFIjjDcNLQ0u1gqKg0mAWuWDRbl7IVQkpkfdwxInMLjFV9WCVJeWq8_1PFvdLv4KmsbZqSi75sis0Az0SoSCcNw0tDS7WCoEX4ptjCAuJtxKhIJqDSYBa5YNFsR_1yArusq5J9QqEgmXshVCSmR93BGUsoCH_1gV_1mCoSCTEicwuMVX1YESvCnAV
wBLYAKhIJJUl5arz88W8RHQtqUl42BngqEgl0u_1gqaxtmpBFa7v4PDmMWoCoSCaLvmyKzQDPRESMxBlxkZ6qi&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjo8qClkKPZAhWtmOAKHd6TBCwQ9C96BAgAEBs&biw=1600&bih=794&dpr=1#imgrc 



 

  (1)نشاط
 هرم التعّلم:    اسم النشاط 

 

 مناقشة نسبة االحتفاظ بالمعلومة: النشاطمن الهدف 

 

 دقيقة 10:   مدة النشاط

 

 :تعليمات النشاط

 

  2العمل ضمن مجموعات تتالف من  •
 التقيد بالوقت المخصص للنشاط •
 المحافظة على األدوات المستخدمة •

 

  

 

 
 

 

 



هرم التعلّم   The Learning Pyramid 

 يوّضح هرم التعلّم معّدالت أثر بقاء المعلومات •

بعد مرور لدى المتعلّم ( اإلحتفاظ بالمعلوماتنسبة )
ساعة من الحصول عليها عن طريق استراتيجيات  48

   .تدريسية مختلفة

 



https://www.google.jo/search?q=pyramid+of+learning&tbm=isch&tbs=rimg:Cb6TqGurgZKFIjjDcNLQ0u1gqKg0mAWuWDRbl7IVQkpkfdwxInMLjFV9WCVJeWq8_1PFvdLv4KmsbZqSi75sis0Az0SoSCcNw0tDS7WCoEX4ptjCAuJtxKhIJqDSYBa5YNFsR_1yArusq5J9QqEgmXshVCSmR93
BGUsoCH_1gV_1mCoSCTEicwuMVX1YESvCnAVwBLYAKhIJJUl5arz88W8RHQtqUl42BngqEgl0u_1gqaxtmpBFa7v4PDmMWoCoSCaLvmyKzQDPRESMxBlxkZ6qi&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjo8qClkKPZAhWtmOAKHd6TBCwQ9C96BAgAEBs&biw=1600&bih=794&dpr=1#imgrc 



 هرم التعلّم

https://www.google.jo/search?q=pyramid+of+learning&tbm=isch&tbs=rimg:Cb6TqGurgZKFIjjDcNLQ0u1gqKg0mAWuWDRbl7IVQkpkfdwxInMLjFV9WCVJeWq8_1PFvdLv4KmsbZqSi75sis0Az0SoSCcNw0tDS7WCoEX4ptjCAuJtxKhIJqDSYBa5YNFsR_1yArusq5J9QqEgmXshVCSmR93B
GUsoCH_1gV_1mCoSCTEicwuMVX1YESvCnAVwBLYAKhIJJUl5arz88W8RHQtqUl42BngqEgl0u_1gqaxtmpBFa7v4PDmMWoCoSCaLvmyKzQDPRESMxBlxkZ6qi&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjo8qClkKPZAhWtmOAKHd6TBCwQ9C96BAgAEBs&biw=1600&bih=794&dpr=1#imgrc 



https://www.google.jo/search?q=%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8
%A9&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4mfHx6KbZAhXO66QKHVaTC2sQ_AUICigB&biw=1933&bih=943 



  

https://vb.dreamjordan.com/showthread.php?t=11131 



 

  (2)نشاط
 VAK)) التعّلم      نموذجأنماط : اسم النشاط 

 

 وخصائص التعّلمأنماط مناقشة : النشاطمن الهدف 
 

 دقيقة 15:   مدة النشاط

 

 :تعليمات النشاط

 

  2تتالف من العمل ضمن مجموعات  •
 التقيد بالوقت المخصص للنشاط •
 المحافظة على االدوات المستخدمة •

 

  

 

 
 

 

 



(VAK نموذج)   أنماط التعلم  

https://www.google.jo/search?dcr=0&biw=1933&bih=943&tbm=isch&sa=1&ei=jOqEWryGF8GXkwXLmbS4DQ&q=%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A+%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D
9%8A+%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A&oq=%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85&gs_l=psy-ab.1.2.0j0i30k1l3.6614.16071.0.20680.12.12.0.0.0.0.738.3853.1j3-3j3j0j2.9.0....0...1c.1.64.psy-
ab..3.9.3851...0i5i30k1j0i8i30k1.0.UpipBqsSIU0#imgrc=_ 



 (VAK نموذج )   أنماط التعلّم 

 .طريقة اكتساب الطالب للمعرفة، وكل له طريقته المميزة في التعلّم  •

 

 :وتكمن اهميته في•

 

 تمكين الطالب من التعلّم بفاعلية أكثر•

 

تساعد المعلّم على اختيار استراتيجيات التعلّم المناسبة لتحقيق نتاجات التعلّم للمادة •
 والبرنامج بفاعلية



 
 (VAKنموذج  )أنماط التعلم   

 الوصف               أنماط التعلم                 
 يرى ويقرأ                             (  Visual)نمط بصري               

 

 يستمع ويتكلم                            (Auditory)  نمط سمعي       

 

 يفعل  –يلمس  –يشعر  –يحس         (Kinesthetic)    حركي    -نمط حس   

 

 



 
 

 

 

 خصائص أنماط التعلم



 خصائص المتعلّم البصري
 

 ليعرفهايحتاج أن يرى األشياء  •

 يكتبهما يقرأه أو يتذكر        •

 جيدايتذكر الخرائط واألشكال والرسوم  •

 البصريةيستمتع باألنشطة والعروض  •

 التقليدية التلقينيةيواجه صعوبة في االستماع للمحاضرات  •

 



 خصائص المتعلّم البصري

 .يواجه صعوبة في تتبع التوجيهات اللفظية ألنه يحب أن يراها مكتوبة ويتتبعها•

 

 والتنسيققدرات فنية لحبه لأللوان لديه •

 

 والملخصاتالستخدام الشفافيات أو الشرائح، وأوراق العمل المكتوبة يرتاح •

 

بتزيين مكان التعلم وينظم المواد التعلمية، ويحب أن يرى المكان مرتباً يستمتع •
 .ومنظماً حوله لترتاح عينه

  



 خصائص المتعلّم البصري

ل رؤية الكلمات •  المكتوبةيفضِّ

 

ل •  توضيحيةأن يرافق الحديث عن األشياء صور وأشكال يفضِّ

 

صبره في المواقف التي تتطلب االستماع لفترة طويلة ألنه يحب أن يرى صوراً دالة يفقد •
 الشرحعلى 

 

 واسعخياله •

 



 
 خصائص المتعلّم السمعي

 
 .السمع وهو مستمع جيدتعلمه يكون في أفضل صورة عندما يوظف حاسة  • 

 

يواجه صعوبة في اتباع التوجيهات الكتابية، حيث يحب أن يسمعها بدالً من  •
 .قراءتها

 

 جيدا من المحاضراتيسمعها ويتعلم يتذكر نسبة كبيرة من المعلومات التي  •

 

 

 االزعاجفيها يتشتت انتباهه بسهولة في المواقف التي يسود  •
 



 خصائص المتعلّم السمعي
 
 والحواريصعب عليه أن يعمل بهدوء لفترة طويله ألنه يحب النقاش  • 

 

 لفظياً يتذكر األشياء التي يقولها بصوت مسموع ويكررها  •

 

 بالمناقشات ويحب التحدث باستمراريستمتع  •

 

 بالموسيقىصوتية ويستمتع يرتاح للمعلومات التي ترافقها مؤثرات  •

 

 



 
 

الحركي -خصائص المتعلّم الحس  
 
 
 

 بيديهيكون في افضل صورة عندما يفعل االشياء تعلمه •

 

 عمليةبالدروس التي تتضمن أنشطة يستمتع •

 

 الحركةصعوبة في الجلوس بهدوء ألنه يحب يواجه •

 

 تآزر حركي جيد وقدرات جسمية ورياضية جيدة لديه •

 



 
حركي-خصائص المتعلّم الحس  

 
 بذلكتجميع االشياء وتركيبها بشكل جيد ويستمتع يستطيع • 

 

بذاكرة حركية جيدة، حيث يتذكر االشياء التي فعلها وجربها عملياً في يتمتع •
 الماضي

 

 ودافعيتهحركياً عن اهتمامه يعّبر •

 

 بشكل افضل عندما يستخدم جسمه ككل وليس يديه فقطيتعلّم •

 



 
حركي/خصائص المتعلّم الحس  

 
 

 الوقتالى االنشغال بعمل شيء ما معظم يميل •

 

 أكثريستمع جيداً ألنه ُيركز في الحركة ال •

 

 ينتبه جيدا للعروض البصرية، ألنه يحب أن يجربها بنفسهال •

 

 







                   Interactive lectureالمحاضرة التفاعلية

كمشاركين نشطين في المحاضرة  الطلبةطريقة تهدف الى إشراك 
ونوع المادة التعليميةعدد الطلبة الصفية التفاعلية بغض النظر عن   

 



 مراحل تطبيق واستخدام المحاضرة التفاعلية

  
 

 

 

 

 

 المرحلة القبلية

 المرحلة التنفيذية

 المرحلة التقيمية



 خطوات تطبيق واستخدام المحاضرة التفاعلية
  

 :المرحلة القبلية•

 

 التحضير المسبق والمتمكن من المحتوى العلمي•

 

 (الحقيبة التعليمية)تحضير االنشطة التعليمية المناسبة •

 

 المحاضرة بما يتناسب مع استخدام االنشطة التعليميةالتاكد من جاهزية مكان •

 

 

 

 



 خطوات تطبيق واستخدام المحاضرة التفاعلية

 :المرحلة التنفيذية•

 

 (الفصلبداية )اول لقاء مع الطلبة •

 

 المحاضرةااللتزام بالحضور قبل موعد •

 

 
 

 

 

 

 



 التّرحيب بالطلبة
 تحدث عن نفسك • 

 

 تعرف على الطلبة•

 

 

 

https://www.google.jo/search?q=lecture&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia2dqiyafZAhUJaFAKHbFQClQQ_AUICigB&biw=1600&bih=745#imgrc=8QWezslAgaomIM: 



 ارشادات عامة
 للطلبة

 االلتزم بموعد المحاضره•

 

 عدم استخدام الموبايل •

 

 شرح تعليمات السالمة والحماية•

 احترام الرأى االخر•

 (مستمدة من تعليمات وانظمة الجامعة)االلتزام بالتعليمات الخاصة بالمادة  •

 

 

 

 

 

 



 تعليمات المادة

 مناقشة خطة المادة بالتفصيل•

 

 عرض نتاجات الدرس•

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.jo/search?q=lecture&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia2dqiyafZAhUJaFAKHbFQClQQ_AUICigB&biw=1600&bih=745#imgrc=8QWezslAgaomIM
: 



 التفاعليةخطوات تطبيق واستخدام المحاضرة 
 

 :المرحلة التقيمية 

 

 مناقشة التغذية الراجعة من الطلبة لقياس مدى تحقق نتاجات المحاضرة•
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 نشاط كاسر الجليد
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 األنشطة التعليمية 
 العملية التعليمية أهداف لتحقيق فعل أو إجراء يقوم به المعلم أو المتعلم أو هما معاً كل •

 

 (:الطالب)التعليمية األنشطة أهمية •

 

 بناء شخصيتة بشكل متوازنً •

 

 مجتمعهالتفاعل مع تنمية قدرتة على •

 

 تلبية ميوله واكتشاف قدراته ومواهبه•

 

 مراعاة الفروق الفردية•

 



 األنشطه التعليميه 

 :التعليميةاالنشطة الشروط الواجب مراعاتها عند استخدام •

 

 العلمي ونتاجات الدرسمحتوى المادة ربط النشاط مع  •

 

 التدريبقيمة لعملية اضافة  •

 

 البساطة وسهولة الفهم والتنفيذ وقابل للتعديل •

 

   . التشويق واالبداع      •

   

 

 

 

 





 األنشطه التعليميه 

 والمادة العلمية  علموالمأسلوب التفاعل بين الطالب تعتمد على •

 

 (على سبيل المثال:)خاللتطبيق هذا المفهوم من ويمكن •

 

 التعاونيالتعليم •

 التعليم اإللكتروني•

 العصف الذهني •



 األنشطه التعليميه 
  (صغيرةعلى شكل مجموعات  لبةفيها الطيعمل :     )التعليم التعاوني•

 

 :باالتيهذه اإلستراتيجية وتتميز 

 لبةالطزيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند  •

 

 التعلمنحو عملية  لبةالطيحسن اتجاهات ا ممنمو عالقات إيجابية  •

 

 .بأنفسهملبة الطلوزيادة ثقة  •

 

 الجماعيتنمية روح التعاون والعمل  •

 

أهداف تحقيق لأنه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين  طالبإيجابي متبادل يشعر فيه كل تفاعل •
 .مشتركة

 



 األنشطه التعليميه 

 التعليم االلكتروني•

 

 اإلبداعالعملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور تدعم •

 

 بالتطبيقاتتفاعلية غنية بيئة توجد •

 

 تنمى مهارات وقدرات الطالب على التعلم•

 

 .إلى مصادر التعليم في أي وقت وأي مكانالوصول •



 األنشطه التعليميه 

 

 :الذهنيالعصف •

  علميقوم المومن ثم  هاحللبعرض أفكارهم ومقترحاتهم  لبةالطالمشكلة ويقوم  يتم طرح   •
 (اسلوب حل المشكلة)األنسب منها تحديد ل لبةالطبتجميع هذه المقترحات ومناقشتها مع 

 

 التقليديةحديثة لتطوير المحاضرة طريقة •

 

 اإلبداعيالتفكير تشجع •
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 المراجع

دار المناهج ، النشاط المدرسي المعاصر بين النظرية والتطبيق (: 2008)منذر سامح ، لعتوم ا•
 .للنشر والتوزيع 

االتجاهات الحديثة في تقويم الطالب من منظور (: 2008)عبد الحفيظ سعيد ، مقدم           -•
ورقة عمل مقدمة في المجلة العربية للدراسات األمنية ، الجودة واالعتماد االكاديمي 

 .25المجلد   والتدريب

توجهات  -مجاالته -اساليبه -مفهومة، التقويم التربوي (: 2006)كمال الدين ، هاشم           -•
 .مكتبة الرشد ناشرون، حديثة

 .دار المعرفة الجامعية، 2ط، التقويم التربوي (: 2003)محمود عبد الحليم ، منسي           -•

دار النشر الدولي للنشر ، التقويم التربوي (: 2005)مندور عبد السالم ، فتح هللا           -•
 .الرياض، والتوزيع 

 


