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لوألا روح"ا
 ملعتلا قايس يLearning Design9ملعتلا ميمصت نع ةمدقم

دعب نع



ملعتلا جتاون

:نأ ىBع ارداق نوكي نأ ءاقللا ةيا89 ي6 كراشملا نم عقوتي

دعب نع ميلعتلاي6 ملعتلا ميمصت موهفمحضوي•

دعب نع ميلعتلاي6 ملعتلا ميمصت ةيمهأحضوي•

ملعتلا ميمصتل Tميهافملا راطالا ىBع فرعتي•

دعب نع ميلعتلاي6 ملعتلا ميمصت ءانثأ ةمهم بناوج يUاري•



دعب نع ميلعتلاةيلمع ي1 ملعتلا ميمصت موهفم

 فادهأوتاجاح قيقحتل اهريوطتو ةيميلعتلا قرطلا لضفأ طيطختل ةيجهنم ةقيرط

 اهديدحتوةيميلعتلا لئاسولا ريوطت ىYع لمتشت ةددحم طورش قفو ةبوغرملا ملعتلا

. ميلعتلا تاطاشن عيمجل اهميوقتو



 ملعتلا ميمصتل ,ميهافملا راطالا

:ميمصتلا ةيلمع دنع اBCعارمل ةيلاتلا ثالثلا تانوكملا ملعتلا ميمصت ةيلمعل ,ميهافملا راطالا ي6ري

Instructional Design ,ميلعتلا ميمصتلا1.

Informed Practices تاسرامملا لضفأ2.

 Other Scienceةدناسم ىرخأ مولع3.

يمیلعتلا میمصتلا

 لضفأ
تاسرامملا

ىرخأ مولع
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 ملعتلا ميمصتل ,ميهافملا راطالا

رغصملا ملعتلا•
يكبشلا ميلعتلا•
 تآفاكملا•
ن?ملعتملا تاجايتحا•

 ةيعامتجالا ةيرظنلا•
ةيئانبلا

 ميمصتلا جذامن•
يوبJKلا

 ميمصت دعاوق•

ينوJKكلالا ىوتحRا

ملعتملا ةيعفاد•
ميلعتلا ةنصخش•

ةيتاذلا ةءافكلا•
ملعتلل
ملعتلل يتاذلا م̂اJلالا•



دعب نع ميلعتلاي/ ملعتلا ميمصت ةيمهأ

. ةددحم تاراسم نمض ةلعاف ةيميلعت ةبرجت ءاشنإ•

.ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ي/ ملعملا اهراتخي يذلا تارايتخالا عيمجل جهنمم ميمصت•

. سردلل فادهألا مدخت \]لاو ةيميلعتلاةطشنألاو ىوتحVا ةعونتم ملعتلا ةبرجت ميمصت•

.ةبلطلا لوح ةزكرمتم ةيميلعت ةيلمع ءانب•

 ltغوأ نماqrملا ميلعتلا ي/ًءاوس عاطتسملا ردق ةبلطلاو ملعملا نlب ةيلاعفب لصاوتلا قيقحت نامض•

.نماqrملا



دعب نع ميلعتلاي8 ملعتلا ميمصت ءانثأ ةمهم بناوج

ةيميظنت جذامن ميدقتو ةيسيئرلا ميهافملا ى@ع FGكCDلا ملعملا ى@ع بجي•

ملعتلا فادهأ قيقحت مدخت ال \]لا ةيميلعتلا ةطشنألا بنجتوتامولعملا لقن ي8 ةطاسبلا•



دعب نع ميلعتلاي8 ملعتلا ميمصت ءانثأ ةمهم بناوج

 .فداهلاو قيمعلا ملعتلا :ةيميلعتلا ةبرجتلا فده ىCع ميمصتلا أدبم زكري•

 .طبضنملاو فداهلا نواعتلاو لعافتلا ي8 نNكراشملا عيمج كارشإو ءاصقتسالا عمتجم نيوكت ىCع NOكLMلا•

: ةيتآلا ةعبرألا لحارملا قفوءاصقتسالا عمتجم ءانب أدبي

ةلكشملا فیرعت

فاشكتسالاو ثحبلا

لماكتلا

لحلا



 دعب نع ميلعتلاي8 ملعتلا ميمصت ءانثأ ةمهم بناوج

.QRكفتلاو باطخلاو مظتنملا ءاصقتسالا معدت DEلا ةطشنألل طيطختلا•

 cRع تاشقانملا ي8 عرستلا نكمي الو، تامولعملا ةجلاعملةبلطلل تقولا QRفوت صاخ لكشب مهملا نم•

.تنeRنإلا

 QuكeRلا ةشقانملا دقفتس الإو ؛ ةحضاو جئاتن اهل ةشقانملا عيضاوم نأ نم دكأتلا وه رخآلا يgمعلا رمألا•

فاشكتسالا ةلحرم ي8 فقوتلاو



دعب نع ميلعتلاي8 ملعتلا ميمصت ءانثأ ةمهم بناوج

سردلا ةطشنأ لالخ نم اهريوطتو اهملعتةبلطلا ىLع بجي HIلا فقاوملاو تاراهملاو ةفرعملا حيضوت .•

تن[fنإلا [dع ةيراجلا ةشقانملا ي8 اميس ال ، رظنلا تاهجو نم ديدعلاو لدابتملا [\كفتلا معد•



Learning experience: ينو23كلالا ميلعتلا ميمصت تافص



Learning experience: ينو23كلالا ملعتلا ميمصت تافص

عف نوكت نأ•
ّ

.ديجو قيمع ىوتسمب فادهألا ققحت @?عمب :Effective ةلا

.ملعملاو ملعتملا عاتمتسا @?عمب :Engaging نOملعتملل جامدنالا ققحت نأ•

 ةداعإو ھلعافو ةقيمع تاراهم ملعتملا باستكا @?عمبTransferable قيبطتلل ةلباق نوكت نأ•

.ةفلتخم تاقايس ي` اهمادختسا
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يناثلا روح"ا
Learning Designملعتلا ميمصت رصانع



ملعتلا جتاون

:نأ ىBع ارداق نوكي نأ ءاقللا ةيا89 ي6 كراشملا نم عقوتي

.حجانلاLearning Designملعتلا ميمصت رصانع ددحي•

.ةيضاXYفالا ملعتلا تائيب صئاصخ حضوي•

. دعب نع ميلعتلا ي6 ملعتلا تايجيتاXYسا ددحي•



Learning Designملعتلا ميمصت رصانع

 ةيملعتلا ةئيبلا
ةيضا78فالا

تايجيتا78سالا

ايجولونكتلا

ىوتح@ا

نوملعتملا
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نوملعتملا :الوأ

باستكاـ يXةبلطلااهفظويـ S8لاةقيرطلاـ ھنأبملعتلاـ طمنفّرعيـ ثيحـ ،ـ نEملعتملاـ ىدلـ ملعتلاـ طامنأـ ةاعارمـ ى<عـ زكريـ نأـ 8ميلعتلاـ ىوتح2اـ ممصملـ دبال
.jkعمتاذوةيلعافheكأنوكتلةيميلعتلاتاdeخلادادعإى<عنEملعملادعاسيبلاطلاملعتطمنةفرعمنإ،ةفرعملا

دعبـ فورحلاـ لوقيـ نأـ ھنكميـ ابلاطدجناذاملـ Eeسفتـ يXـ اندعاستـ ملعتلاـ طامنأـ نإـ .بلاطلاـ اذهـ ملعتيـ فيكـ لبـ بلاطلاـ ھملعتيـ امـ سيلـ ملعتلاـ طمنـ نإ
دعبفورحلاــ ملعتيــ نأنكميــ رخآــ بلاطدجنامنيبــ ،فورحلاــ ا|Éلعــ تبتكــ بلاوقبــ بعللاــ ءانثأــ فورحلاــ ملعتــ ھنكميــ ارخآــ ابلاطوــ ،باتكلاــ نما|}ءارق
.ا|Öيحلت



؟ملعتلا طامنأ ي$ ام

 زمريو لجسي 67لا ةقيرطلا مث ،تامولعملا هذه ا=> مظنيو بتري 67لا ةقيرطلاو ،تاEFخلاو تامولعملاو ةفرعملا ملعتملا ا=> لبقتسي 67لا ةقيرطلا•

مث ،يZرعملا ھنوزخم يZ ا=> ظفتحيو تامولعملا هذه ا=Vف جمديو
ّ

.ا=fع dFبعتلا يZھتقيرط لثمت 67لا ةقيرطلاب تاEFخلاو تامولعملا عجF^سي 
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 لئاسولاو ةطشنألا ميدقت يnدتسي ام وه و ،مهdFكفت قرط يZو تامولعملا لابقتسا قرط يZ نوفلتخم ةبلطلا نأ يZ ملعتلا طامنأ ةركف موقتو•

. تاراهملاو تاEFخلا باستكإو م=zركاذ يZ تامولعملا خيسرتو مهف يZ مهدعاستل بلاط لك ملعتل ةبسانملا



:نأ قفاوت له
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 ةبسانملاو ،NOعملا تاذو ،ةلعافلا ةيميلعتلا تاEFخلا دادعإ ى?ع ن<ملعملا دعاسيةبلطلا ملعت طامنأ ةفرعم

.ن<ملعتملا عيمجل

ن<ملعتملا طامنأ ةاعارم



:قيلعت

الخدمـ ن7ملعتملاـ ملعتـ طامنأـ ةفرعمـ دعي
ً

ن7ملعملاـ نكميـ اممـ ،مهملعتـ بولسأوـ ةقيرطوـ ،ةبلطلاـ ن7بـ ةيدرفلاـ قورفلاـ ةفرعملـ 

ىcعــ سكعنيســ اذهوــ ،بلاطــ لكلــ بسانملاــ ملعتــ طمنلــ ةعونتملاــ تاWXخلاوــ ةبسانملاــ ةيميلعتلاــ ةطشنألاــ ميدقتوــ ديدحتــ نم

ةمزاللاـــ تاراهملاوـــ ةفرعملاـــ باستكإوـــ ملعتلاـــ وحنـــ مnkيعفادـــ ديزيوـــ مهزفحيـــ اممـــ ؛مjkادأبـــ يتاذلاـــ اضرلاوـــ ةقثلاوـــ ةبلطلاـــ ءادأ

.عفترمليصحتوةيضرمجئاتنقيقحتو
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 ؟ن4ملعتملا ملعت طامنأ ةفرعم ةيمهأ ام
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قفو :ملعتلا ى<ع ن4ملعتملا تاردق زيزعت1.
ً

 ى<ع اهشيعي PQلا ةيميلعتلا تاNOخلا ةردق ى<ع دمتعيملعتملا ھملعتي ام رادقمنإ،ملعتلا طامنأ ةيرظنل ا

.ھبصاخلا ملعتلا طمن عم بسانتلا

.ن4ملعتملا عم بسانتت ،deعم تاذو ةلعاف ةيفص فقاوم دادعإ نم ن4ملعملا ن4كمت2.

.ةيلعافب ملعتلا فادهأ ققحت PQلا،ةبسانملاةيملعتلاةيميلعتلا تايجيتاiOسالا رايتخا نم ن4ملعملا ن4كمت3.

.مييقتلا تاجرد ى<عأ قيقحت نم ن4ملعتملا نكمت PQلا ،ةبسانملا ميوقتلا بيلاسأو ةيميلعتلا تامهملا ميمصت نم ن4ملعملا ن4كمت4.



 :دعب نع ملعتلا قايس ي0 ن.ملعتملا ملعت طامنأ

..انعم زكف

 ؟يفصلا ميلعتلا ي0 ھنع ،دعب نع ملعتلا قايس ي0 ن.ملعتملا ملعت طامنأ فلتخت له
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 :قيلعت

نأـ ،يفصلاـ ملعتلاـ ي8ـ وأـ ،PQRاNOفالاـ فوفصلاـ ي8ـ دعبـ نعـ ملعتلاـ قايسـ ي8ـ نCملعتملاـ ملعتـ طامنأـ لاجمـ ي8ـ ثوحبلاوـ تاساردلاـ ترهظأ

قفوـــــ فلتختـــــ الـــــ نCملعتملاـــــ ملعتـــــ طامنأ
ً

تاودألاـــــ فلتختـــــ نكلوـــــ ،ةيداعلاـــــ فوفصلاـــــ وأـــــ ،ةيضاNOفالاـــــ فوفصلاـــــ ي8ـــــ مهدجاوتـــــ فالتخالـــــ ا

.نCملعتملاطامنأنمطمنلكةاكاحgملعملااهمدختسيdRلاتايجيتاNOسالاو
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 :ن;ملعتملا طامنأ تا>;م كئالمز عم شقان مث ،يتآلا ويديفلا دهاش
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)ويرانيس( ملعتلا طامنأ ويديفل ميدقت
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 :ملعتلا طامنأل VARK كراف جذومن
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 مهلويم ىRع ءانب ةبلطلا فينصتل ؛ ملعتلل طامنأ4 جذومنلا اذه يD ددح دقو ،VARKS ملعتلا طامنأ جذومن ح?<قأ نم لوأ )جنميلف( ملاعلا دعي

: يeو ةبلطلا ىدل ةلضفم ةيميلعت طامنأ ةعبرأ نم جذومنلا نوكتي، VARK كراف مسا ھيلع قلطأ ،مYZاليضفتو

. Visual يرصبلا ملعتلا طمن-

. Aural يjمسلا ملعتلا طمن-

.Kinesthetic يكرحلا ملعتلا طمن-

.Read/Write يئارقلا ملعتلا طمن-

 هذهو .“بالطلا ميلعتل لضفآلا قرطلا“ ب اهامس .تامولعملا مهفو لابقتسإ اهلالخ نم عيطتسي ھب ھصاخ ھقيرط بلاط لكل نأ ھجذومن يD جنميلف حضوي

 :قرطلا
 ھميلعت ةقيرطو مهكولس ىRع ?áبك ٍلكشب رثؤت•

ةبسانملا ميلعتلا لئاسو وأ تايجيتا?<سإ عم قفاوتت نأ دب ال•

ةفرعملا وحن فغشلاو مهفلا تايوتسم يD ةدايز مëZدل رهظت مèZ ةصاخلا ملعتلا طامنأ ?çع بالطلا اهمهفي ãåلا تامولعملا•



 :ملعتلا طامنأل VARK كراف جذومن
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هذهوـ ،“بالطلاـ ميلعتلـ لضفألاـ قرطلا“ـ ـبـ اهامسـ .اهمهفوـ تامولعملاـ لابقتساـ اهلالخـ نمـ عيطتسيـ ھبـ ةصاخـ ةقيرطـ بلاطـ لكلـ نأـ ھجذومنـ ي:ـ جنميلفـ حضوي

:قرطلا

.مهميلعتةقيرطومهكولسىjعghبكٍلكشبرثؤت•

.ةبسانملاميلعتلالئاسووأتايجيتاqhسإعمقفاوتتنأدبال•

.ةفرعملاوحنفغشلاومهفلاتايوتسمي:ةدايزم}{دلرهظتم}zةصاخلاملعتلاطامنأwhعةبلطلااهمهفيtuلاتامولعملا•



 Visual يرصبلا ملعتملا
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 ،دعب نع ملعتلا ميمصت دنع رابتعالا يK اهذخأ نم نكمتتل كلذو ،ھملعت صئاصخ فرعت ى=إ جاتحت ،يرصبلا ملعتملل بسانملا ملعتلا ميدقت نم نكمتتل

 :وهف
. هاري ام لالخ نم لضفأ ةقيرطب ملعتي•
ديج موسرلاو لاكشألاو طئارخلا ركذتي•

ً
.ا

.ةيرصبلا ضورعلا و ةددعتملا طئاسولاو ةطشنألاب عتمتسي•
.ةبوتكم تاملكلا ةيؤر لضفي•
. لمع قاروأ ميدقت ملعملا نم بلطي وأ تاظحالم ذخأي•
.ةروصملا بتكلا أرقي•
.ظفحلا ةدعاسمل تامولعملل يرصب روصت عضي•
. ناولألاب مامتها ھيدل•
.ةيملعتلا داوملا مظنيو ملعتلا ناكم ن{ي|}ب عتمتسي•
.)ةيحيضوت لاكشأ و روص( ءايشألا نع ثيدحلا قفاري نأ لضفي•
.تارضاحملل عامتسالا يK ةبوعص ھجاوي•
.ةيظفللا تاÑÖجوتلا ذيفنت يK ةبوعص ھجاوي•
.ةليوط ةá}فل عامتسالا بلطتت äãلا فقاوملا يK هÜáص دقفي•



 دعب نع ملعتلا ميمصت دنع ا?<يمضت ملعملا ى:ع 78لا يرصبلا ملعتملل ةبسانملا ةيميلعتلا ةطشنألا
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.سردلا يP ا?<يمضتو لاكشألاو تاططخJاو ةينايب موسرلا دادعإ•
. تامولعملل ةباذجلا كيفارجوفنإلا و روصلا ميمصت•
. ةيميهافملاو ةينهذ لقع طئارخ مسر•
. ناولألا و روصلاب ةينغلا ةيميدقتلا ضورعلاو ويديف عطاقم دادعإ•
.تامسجJا دادعإو تاقصلملا جذامن لمع•
. مسرلاو لاكشألاو ناولألا مادختسا•
.ةفلتخم ناولأب ةسيئرلا ءازجألاو نيوانعلا وأ تاملكلا ديدحت•
. حئاصنو تامولعم نمضتت حول عضو عم ،ةنولمو ةبذاج ناولأب فصلا ةفرغ ميمصت•



 :ي+مسلا ملعتملا
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 ملعتملا صئاصخ ةفرعم ىEإ جاتحت ،ي+مسلا ملعتملل بسانملا ،دعب نع ملعتلا ي9 8ميلعتلا ىوتح3ا ميمصت نم نكمتتل

 :نمضتت N8لاو
.اهعمسي N8لا تامولعملا نم ةVWبك ةبسن ركذتيو ملعتي•
.مالكلا بحيو نورخآلا ھلوقي امل اديج عمتسي و ،تاراوحلاو تاشقانملا ي9 كW[شي•
. نيرخآلل حرشي نأ بحيو VWسفتلاو حرشلا عامس بحي•
الدب تارضاح3ا ءانثأ ليجستلا زاهج مدختسي•

ً
.تاظحالم ذخأ نم 

.اًيظفل اهرركيو عومسم توصب اهلوقي N8لا تامولعملا ركذتي•
.هرظن ھجو حيضوتل ةصقلا درسو ةيظفللا تاليلحتلا مدختسي•
.ةعرسلاو ،مغنلاو ،توصلا ةáWنل عامتسالا قيرط نع ثيدحلل ةينمضلا يناعملا رسفي•
. عومسم توصب صوصنلا ةءارق نم اًبلاغ ديفتسي•
. ةيظفللا تاãåجوتلاو تاميلعتلا لضفي•
.جاعزإ اãåف N8لا فقاوملا ي9 ھهابتنا تتشتي•
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. ة<=غص ةينواعت تاعومجم ي2 ةشقانملاو لمعلاو راوحلا •
.باتكلا نم ةعومسم تاءارق ميدقت ةطشنأ وأ ،مSTالمزل تاحورش بالطلا ميدقت بلطتت CDلا ةطشنألا •
. صصقلا درس •
. تارضاحbاو تاروحلاو تاشقانملا ي2 كا<`شالا •
نيرخآلا عم لعافتلاو .راودألا بعل ةطشنأ •

. اmTع ثدحتلا قيرط نع تالكشملا لح •
. ةيعامجلا تارظانملاو تاراوحلا •

 دعب نع ملعتلا ميمصت دنع اmTيمضت ملعملا ىrع CDلا ،يqمسلا ملعتملل ةبسانملا ةيميلعتلا ةطشنألا



:يباتكلا/يئارقلا ملعتملا
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 ;Pلاو ملعتملا صئاصخ ةفرعم ىHإ جاتحت ،يباتكلا/يئارقلا ملعتملل بسانملا دعب نع ملعتلا ي> ;ميلعتلا ىوتح6ا ميمصت نم نكمتتل

 :نمضتت

.ا_^باتك وأ تامولعملاو راكفألا ةءارق RSع ملعتلا•
. م_gلع ضرعت ;Pلا ةيميلعتلا تاRSخلا عيمج نيودت•
. ةمولعملل ةرمتسملاو ةزكرملا ةباتكلا و ةءارقلا ىiع ةردق م_hدل•
. ةيوغل ةيلاع تاراهم م_hدل•
. يظفللا ءاكذلاب نوفصتي•
. تامولعملا مهفو ةعيرسلا ةءارقلا ىiع ةردقلا•
. تاySسفتلا و حورشلا ةباتكو صيخلتلا ي> ةراهم م_hدلو ،ةبوتكملا تاميلعتلا و تا_gجوتلا نولضفي•
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. ريراقتلا ةباتك•
. ةطشنألا ي> تالاقملاو سيماوقلاو عجارملاو بتكلاب ةناعتسالا•
. ةهجوم تاءارق ميدقت•
. فصلا ي> مWTالمز اSTكراشمل ةيئارثإلا تامولعملا نع ثحبلا•
. ةقوثوملا رداصملا نم ثوحبلا دادعإ•
.قمعأ مهف باستكال سردلا ي> ةيساسألا ئدابملاو راكفألا ةغايص ةداعإو صيخلت•
. ةينايبلا موسرلاو تاططخmا دادعإ•
.ةباتكلا و ةءارقلا اsTم ةفلتخم ماهمب ةينواعت تاعومجم ي> ملعتلا•

 نع ملعتلا ميمصت دنع اsTيمضت ملعملا ىzع xyلا يباتكلا/يئارقلا ملعتملل ةبسانملا ةيميلعتلا ةطشنألا

 دعب



 :يكرحلا ملعتملا
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 :نمضتت O9لاو ملعتملا صئاصخ ةفرعم ىGإ جاتحت ،يكرحلا ملعتملل بسانملا دعب نع ملعتلا ي: 9ميلعتلا ىوتح5ا ميمصت نم نكمتتل
.سمللاو يوديلا لمعلا ،ةكرحلا لثم ةيئاي]Zفلا ةVWخلا قيرط نع ملعتي•
.ةيرظنلا ةداملاو تادرج5ا عم ةبوعص ھجاوي•
. براجتو ةيوديو ةيلمع ةطشنأ نمضتت O9لا سوردلاب عتمتسي•
.ةليوط تاvWفل سلجي نأ بعصلا نم•
. طاشنلل ھتجاح ببسب تتشتي دق•
. فاشكتسالاو تالكشملا لح :لثم ،قئاقحلا ملعت لضفي•
.يÉمعلا بيردتلا لالخ نم ةديدج ةمولعم ةيأ مهف ىÉع ةردقلا•
. ةيقيقحلا ةايحلاب طبترملا ملعتلا لضفي•
.ةءارق ةعطق ي: راكفألا حيضوتل ناولألا مدختسي•
.ليصافتلا ةءارق ي: ءدبلا لبق ةيساسألا راكفألا ىÉع لوصحلل ةءورقملا ةداملا حفصتب موقي•
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.ةاكاح7او تاقيبطتلاو ةيضا:<فالا تا:9تخ7ا لالخ نم ةيملعلا براجتلا ءارجإ •
. سردلل ةسيئرلا ميهافملا حضوت تامسجمو جذومن لمع •
. ةيميلعتلا شرولا •
.طشنلا ملعتلا •
.ةيميلعتلا باعلألا تاقيبطت لالخ نم بعللاب ملعتلا تاقیبطت فیظوت •
. راوحلاو شاقنلا لالخ نم راودألا بعل ليعفت •
. كيفارجوفنإلا و روصلا لالخ نم تامولعملا ميمصت •
.ةيفاشكتسالاو ةيميلعتلا ةيفرعملا تالحرلا •
.تالكشملا لحو عورشملاب مئاقلا ملعتلا •

 دعب نع ملعتلا ميمصت دنع اqrيمضت ملعملا ىnع lmلا يكرحلا ملعتملل ةبسانملا ةيميلعتلا ةطشنألا



..انعم ركف

 ؟دحاو ملعت طمن قفو ةبلطلا ملعتي له
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 :قيلعت

 ،يرصب طمن :لثم بكرم طمن نم بالط كانهف ،دحاو طمن سيلو ن=طمن مادختساب ملعتلا م23كمي مهضعب دجن دق

اذكهو ... يكرح/ يXمس طمن وأ ،يباتك/يئارقو

37



...ةلاح ةسارد

ھيلت >;لا ةلئسألا نع بجأ مث )ةلاح ةسارد( قفرملا صنلا عجار



 :كملعت طمن فشتكأ :ةمهم

  كئالمز عم ھكراشو ، كب صاخلا ملعتلا طمن فشتكا ،قفرملا طبارلا لالخ نم

 ملعتلا طمن ديدحت

https://bit.ly/33fAHAq
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https://bit.ly/33fAHAq


ةيضا23فالا ملعتلا تائيب :ايناث

 ھسفن تقولا يSنوكتو ،ةيديلقتلا ةيداملا ميلعتلا ةئيب اهفئاظوو اEFانوكم ثيح نم يكاحت :9لا تائيبلا ي6
 ىeع ةنيعم عقاوم ىeع تائيبلا هذه دجوتو ،اF_لإ لوخدلا ةلوهسو اهمادختسا ةيناكمإ ثيح نم ةطيسب
.تامولعملل ةيملاعلا ةكبشلا

:قيرطنعةيفصلاةفرغلاليكشتةينو23كلإلاملعتلاتائيبديعت

.فصلالخادةبلطلانuبلعافتلالكشu3يغت§

.ةيفصلاةفرغلاجراخنمنيرخآدارفأكارشإ§

.ھملعتةيلمعنعلوؤسملعافطشنٍرصنعىÄإةفرعملل:�لسٍقلتمنمبلاطلارودu3يغت§

.ةيميلعتلاةيلمعللارسيموابردمواهجومحبصيلةفرعمللديحولاردصملانمملعملارودu3يغت§



:لثم،ةينو78كلالا ملعتلا ةئيبل ةيساسألا تانوكملا

 ملعتلا تايجيتا78سا قيبطت ىIع ةردقلا ملعملا ىدل نوكي نأ بجي :ملعملا

 .ايجولوكتلا مادختساب ماملالاو ينو78كلإلا ميلعتلاو بساتت PQلاو ةثيدحلا

 مادختسا تاراهمو يتاذلا ملعتلا تاراهم رفاوت ھيف بلطتيو :ملعتملا

.ايجولونكتلا

فحم عقاولاب اطبترم نوكينأ ىوتحملل دبال :ىوتحaا
ّ
 ثحبلاىIع بلاطللازِ

.للملا نع دعبلا ىqإ هابتنالا عم ،ايلعلا m8كفتلا تاراهمل ايمنم ،فاشكتسالاو

ملعملا

ملعتملا

ىوتحaا



Active ةطشن ملعت ةئيب Learning Environment: 

 TUلا جئاتنلا نعنFلوؤسم اونوكي نأو ايلعلا FGكفتلا تاراهم ززعت ةفلتخم ةميلعت تاسرامم ي9 ةبلطلا كراشي نأ /.عمب

.اXYلع نولصحي

 ةينوnGكالا رداصم جاتنال ةبلطلل ةصرفلا ةحاتا ةيناكمإ ي9 احضاو كلذ دجنLMS يكذلا ملعتلا ةباوب ي9 :لاثم

.مrYالمز عم اoYكراشمو

 :Constructivism Learning Environmentةيئانب ةئيب

./.عملا مهفل ةقباسلا ةفرعملا ى�ع ةديدجلا راكفألا لاخدإب نوملعتملا موقي ةئيبلا هذه ي9و
 نم مÉYكمت ةيفاضإ ةيميلعت رداصمب ةبلطلا ديوزت ةيناكمإ ي9 احضاو كلذ دجنLMS يكذلا ملعتلا ةباوب ي9 :لاثم

.مهكرادمو مهفراعم عيسوت

.

ةلاعفلا ملعتلا تائيب صئاصخ



 :Collaborative Learning Environmentةينواعت ةئيب

 هذه ي,و،لضفألا ملعتلا قيقحتل رخآلا امNOم لك معدي ثيح ةEFغص تاعومجم لكش ى;ع بالطلا لمعي ةئيبلا هذه ي,و

.ةفرعملا ةكراشمو لصاوتلاو ينواعتلا ملعتلا زيزعتل ةفلتخcا تايجمbFلا مادختسا مNOكمي ةلاحلا
 تامهمب مهفيلكتو تاعومجم نمض ةبلطلا فينصت  ةيناكمإ ي, احضاو كلذ دجنLMS يكذلا ملعتلا ةباوب ي, :لاثم

.مNOيب اميف ةبلطلا اهزجني ةينواعت

Specific and Organized Learning Environmentةمظنمو ةدوصقم ةئيب
.اهقيقحتل نوعسي ةيراهمو ةيفرعم فادهأ نوملعتملا ىدل نوكي اO~فو
 قفو ةطشنألاو áميلعتلا ىوتحcا ميظنتب ملعملا مايق ةيناكمإ ي, احضاو كلذ دجنLMS يكذلا ملعتلا ةباوب ي, :لاثم

.àâáردلا لسلستلا
.سردلا تاجاتحا ھيضتقت ام بسح ى;ع ددحم تقو ي, áميلعتلا ىوتحcا رشن ملعملا ةيناكمإ



 :Communicated Learning Environmentلاصتاو ةثداحم ةئيب

تاعومجم عم لاصتالاو يناكملا دعبلا يطختل ينوIEكلإلا ديDEلا وأ ةيروفلا ةثداح<امادختسا قيرط نع كلذو
.Microsoft Teams ةصنم ى\ع ةرفوتملاPost ةثداح<ا ةمدخك،ىرخأ

:ةيقيقحلا ةئيبلاب ةطبترم
 يg ززعملا عقاولاو mnoاIEفالا عقاولا تاينقت فيظوت الثم ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع يg عقاولاب طبرلا ى\ع ملعملا ةردقم
.ةيميلعتلا ةطشنألا

 :Reflected Learning Environmentلمأت ةئيب

.ا~{يسحتو اهمييقتل ةيضاIEفالا ملعتلا ةئيب يg ةبستكملا تاراهملاو فراعملا يg لمأتلا نvملعتملل نكمي



.ةطيسبتاوطخبأدباوةبرجتلانمفختال•
ينوRSكلالاملعتللةبسانمسيردتلابيلاسأباهذيفنتنكميةعونتمةطشنأميمصتى>عزكر•

Vغ•
ّ

Sكرود.
عيمجلاكرشأولعافتلاى>عةبلطلاعجش•

اضيأنك•
ً

املعتم
ً.

:ةلاعف ةيضاRSفا ملعت تائيبل



Read Watch Listen عمتسا ،دهاش ،أرقأ•

دعبنعءاصقتسالا•

دعبنعةشقانملا•

دعبنعقيبطتلا•

ةينواعتلاتامهملا•

جاتنالا•

46

 : دعب نع ميلعتلا يM ملعتلا تايجيتاGHسا :اثلاث
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Read Watch Listen عمتسا ،دهاش ،أرقأ

oةدهاشملاوأ ةءارقلا قيرط نع ةفرعملا دعب نع ي9رعملا ملعتلا نم عونلا اذه ي9 ةبلطلا بستكي 

 .ةيمسر ملعتلا لاكشأ QRكأ وه .عامتسالا وأ

oبذجلجأ نم ةباذجو ةبسانم ةقيرطب تامولعملاو راكفألا ميدقتو ميمصتب نوسردملا موقي 

.مهمامتهاو ةبلطلا هابتنا
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:دعب نع ءاصقتسالا

oكفتلا تاراهم ،ي9رعملا ملعتلا نم عونلا اذه ي9 ،ةبلطلا مدختسيIJ ةصاخلا يدقنلا OPعثحبلل مSنالا ىVJتن 

.ةلكشملل ةبسانملا لولحلا ميدقت وأ ،ام لاؤسل تاباجإ ىSع

oلا ةصرف ةبلطلل )فاشكتسالا لالخ نم ملعتلا وأ( ءاصقتسالا رفويVJكIj عSلمعلا ةقيرطوةمزاللا رداصملا ى 

.مOP ةصاخلا ملعتلا ةيلمع ي9 ةدعاسملل ةحVJقملا

oإsPفاشكتسالا لالخ نم مهملعت ءانبل ةبلطلا ھجاتحي يذلا ،طشنلا ملعتلا ساسأ ا.
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:)شاقنلا تاقلحو ىدتنملا ي.( دعب نع ةشقانملا

oوأ ضعبلا مهضعب عم امإ دعب نع ةشقانملا لالخ نم ملعتلاب بالطلل حمسي يذلا ي.رعملا ملعتلا لاكشأ نم لكش 

 .ملعملا عم

oامتجالا يئانبلا جهنلا بلطتيZع زكتري ھنأل ،ةشقانملا لالخ نم بلاطلا ملعت ملعتلل يcامتجالا بناجلا ىZملعتلل ي.

oكمي ثيح ،ةشقانملا ي. ةكراشملا لالخ نم ملعتلا ةبلطلا سراميlmعيو اوفصي نأ مstهوبستكايذلا مهفلا نع او، 

 .مهضعب عم راكفألا نولدابتيو ،مxmالمز تاقيلعتل نوعمتسي

oجوتب موقيو ةشقانملا بقاري .رسيم درجم وه ملعملاÄmلادجوأ راوح نوكت نأك ةشقانملا لكش ددحي ھنأ امك ،اه 

 .الثم
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:)567ا41فالا 01تخ.ا( دعب نع قيبطتلا

oرعملا ملعتلا لاكشأ نم لكشCع ةبلطلا دعاسي يذلاو ،يLمهفلكيةمهم زاجنإل قيبطتلا لالخ نم ملعتلا ى XYا 

 .ملعملا

oةيرظنلا ةفرعملا قيبطتل ةبلطلا دادعتسا ىدم سايق وه ھنم 67^يئرلا ضرغلا. 

oإ ةيرظنلا جاتحت امدنع يرورض رمأ ةسرامملا وأ ةبرجتلا لالخ نم ملعتلاqذيفنتلا عضوم اهعضو ى Cقايس ي 

 .يقيقح

oع نوملعتملا لمعيسLاهذيفنتل ةمهم ى Cميهافملا ن{بطبارت داجيإل اهميمصت متي ،ةيضا41فا ملعت ةئيب ي 

 .يLمعلا عقاولاو ا�Yوملعتي 7~لا ةيرظنلا

oملعتلا نم عونلا اذه مادختسا نكمي Cفلاو مولعلا سيردت ي}Üةسدنهلاو تايضايرلاو ءايميكلاو ءاي.
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:ةينواعتلا تامهملا
oف جرخي ،ةيجيتا67سا وه ينواعتلا ملعتلا@Aلمعلا لالخ نم ةجيتنب ةبلطلا ا Mوأ جاوزأ ي Mب طبري .تاعومجم يTملعتلان 

،فاشكتسالا ى^ع مئاقلا ملعتلا وأ ]Zيرجتلا ملعتلاو يXامتجالا

oالثمف Mتاعوسوملا تامهم ي WIKIةبلطلا نواعتي Mغص تاعومجم وأ جاوزأ يT7لثم ،ام فده قيقحت وأ ةينعم ةمهم ذيفنتل ة

.T7سفت وأ حرش ميدقت وأ ةصاخ ةلكشمل لح وأ ،لماش ريرقت ةباتك

oإsAبك ةميق تاذ اT7أل ،ةsAطابترااهطابترال ةفاضإلاب ،اهركذ قباسلا تايجيتا67سالا ايازم عمجت ا
ً

قيثو ا
ً

.جاتنإلا لالخ نم ملعتلاب ا

oأ :ةقيرطلا هذه ايازم نمsAاًعم لمعلاو ةسرامملاو ةبرجتلل ةصرفلا ةبلطلا حنمت ا Mقرف ي.

oكراشم نوكتس دارفألا ضعب نأ ةقيرطلا هذه بويع نم نكلÜAلكشب مهعم قيرفلا ءاضعأ نواعتي ال امدنع ليلق مهزاجنإ وأ م 

.اًعم ديج
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 :جاتنالا

oكمي يذلا ي4رعملا ملعتلا نم عون ھنإ
ّ

.نKعمجتنم جاتنإ لالخ نم ةيميلعت ةجيتن ىAإ لوصولا نم ةبلطلا ن

oعم ميمصت جاتنإ لالخ نم ملعتلا راهظإ متيKن.

oع ةبلطلا ةيلمعلا هذه دعاستWقباس ھملعت مت ام زيزعت ى
ً

.ةيرظنلاب ةسرامملا طبرو ا

oكأ ةبوغرم ةجيتن ةقيرطلا هذه يطعت نأ عقوتملا نمhi ع ةباجإلا درجم نمWتامهملا وأ ةلئسألا نم ةعومجم ى 

.ةيداعلا

oع مهعيجشتو ةبلطلا يدحت متيWهومهف ام لوح تاظحالم ميدقت ى. 
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دعب نع ميلعتلا ي0 ملعتلا تايجيتا$#سا

 نم ملعتلا

لالخ

دعب نعميلعتلاايجولونكتايجولونكتلا

 ،ةرشابملا ملعملا ضورع ىNإ عامتسالاو قاروألاو بتكلا ةءارقرداصملا

.ةيلمعلا ضورعلا ةدهاشم .تارضاحTاو
 رداصملاو قئاثولاو ةينو$#كلإلا عقاوملاو ةددعتملا طئاسولا ةءارق

 ،ةكرحتملا موسرلا ةدهاشم .ثبلا ،ةعاذإلا ىNإ عامتسالا ؛ةينو$#كلإلا

.ويديفلاو
 ديدعلا ي0 تامولعملاو راكفألا ليلحت ؛ةساردلل ةيصنلا ةلدألا مادختساءاصقتسالا

 ؛تانايبلا ليلحتو عمجل ةيديلقتلا بيلاسألا مادختسا ؛دراوملاو داوملا نم

.راكفألاو تامولعملا مييقتو ثحبلاو ،صوصنلا ةنراقم

 مادختساب تامولعملاو راكفألا ليلحت .دعب نع داشرإلاو حصنلا قيرط نع

 عمجل ةينو$#كلإلا تاودألا مادختسا .ةينو$#كلإلا تاودألا نم ةعومجم

 تاودألا مادختساب كلذو ،yمقرلا صنلا ةنراقمبو ؛تانايبلا ليلحتو

.راكفألاو تامولعملا مييقتو ثحبلل ةينو$#كلالا

 تالحرلاو ،$�تخمو ،ةسرامملا ى~ع ةمئاق عيراشمب مايقلا .ةطشنالا ةسراممةسرامم

.)ھجول اهجو( ةرشابملا رود بعلل ةطشنأو ،ةيناديملا
 ،ةيناديملا تالحرلاو ةيضا$#فا تا$�تخمو ،ةاكاحTاو ،جذامنلا مادختسا

.تن$#نإلا ةكبش ى~ع راودألا بعل ةطشنأ
 ضورعلاو ميماصتلاو ريراقتلاو تالاقملاو تارابعلا مادختساب حاصفإلاجاتنإ

.ويديفلا ةطرشأو ،جذامنلاو ،ةكرحتملا موسرلاو ،ةينفلا لامعألاو
 لامعألاوضورعلاو ميماصتلا ليثمتو ،ةينو$#كلالا قئاثولا نيزختو جاتنإ

 ضرع ،ةينو$#كلالا رداصملاو ،جذامنلاو ،ةكرحتملا موسرلاو ،ةينفلا

.ةينو$#كلإلا ظفاحTاو ،تانودملاو ،ويديفلا ةطرشأو روصلاو حئارشلا

 ،شاقنلا تاعومجمو ،ينو$#كلإلا دي$�لا تاشقانمو تاودنو سوردشاقن

 تاقيلعتو ،ةيفصلا تاشقانملاو ،تن$#نالا ى~ع ةشقانملا تايدتنمو

.تانودملا

 ،ينو$#كلإلا دي$�لا تاشقانمو تاودنلاو تن$#نإلا $�ع ةيميلعتلا داوملا

 دعب نع تارمتؤملا دقع تاودأو ،ةشقانملا تايدتنمو ،شاقنلا تاعومجم

،ةنماë#ملا $ìغو ةنماë#ملا ،تن$#نالا ى~ع

 ،تن$#نالا ى~ع تايدتنملا مادختساب كلذو ،$ìغص يïامج عورشم.ينواعت جتنم جاتناو ،نيرخآلا تاجتنم ةشقانمو ،$ìغص يïامج عورشمنواعت

 جتنم ءانبو ،نيرخآلا تاجاتن ةشقانمل اه$ìغو ةشدردلا فرغو ،تاعوسوملا

.ينواعت ينو$#كلا
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 طاشن
يأر عالطتسا

:ةیسردلا كصصح يف افیظوتتاجیتارتسالا رثكأ يھ ام ،ةقباسلا ةیفصلا كتاسرامم يف ركف1.
)عمتسا ،دھاش ،أرقإ( رداصملا1.
ءاصقتسالا2.
جاتنإلا3.
ةشقانملا4.



:ينو12كلإلا ملعتلا ىوتحم :اعبار

قحــ كيلعــ بعصلاــ نمــ نوكيسفــ ،ــ فد>;سملاــ روهمجلاــ ددحتــ ملــ اذإــ :ن<فد>;سملاديدحت•
ً

ادصــ ھلــ ىوتحمــ ريوطتــ ا
ً

يقيقحــ 

.ھعم

كلـــ ةبسنلابـــ لهسألاـــ نمـــ نوكيســـ ،فد>;سملاـــ كروهمجلـــ ملعتللـــ حيحصلاـــ بولسألاـــ ديدحتـــ درجمبـــ :ملعتلاــ بولسأــ رايتخا•

؟كروهمجللضفألاملعتلابولسأفرعتفيكنكلو.لضفألكشبھميلستوىوتحlاءاشنإةيلمعطيطخت

ميمصتلاوـــ ،ةيلامجلاوـــ ةينفلاـــ ةيحانلاـــ نمـــ اًباذجـــ ملعتلاـــ ىوتحمـــ بذجـــ نوكيـــ :يرصبــ باذجــ ينو12كلإلاــ ملعتلاىوتحم•

.مهمامتهابذجون<ملعتملاهابتنابذجلةعئارةليسووهيئرملا
نأـ ثيحبـ 2<غصـ تادحولـ ىوتحlاـ ءزجـ –كروهمجـ دقفلـ ةقيرطـ عرسأـ وهـ ايبسنـ ليوطلاـ ىوتحlاـ :ة2<صقـ ملعتلاـ تادحو•

.طقفدحاوفدهققحتهدحولك
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:نم ينو12كلالا ىوتحlا ممصمل دبال



اذهــ رشنوــ Hميلعتلاــ ىوتحPاــ جاتناــ يLــ فظوتســ GHلاــ اهصئاصخوــ ةينقتلاــ تاودألاــ ةفرعمبــ 89عتــ :ملعتلاـ ايجولونكتـ تابلطتمـ ديدحت•

ةيعونـــ يLـــ تاصنملاـــ هذهـــ تابلطتمـــ ةاعارمـــ بجيـــ انهـــ ھنأـــ ثيحـــ LMSملعتلاـــ ةرادإـــ ماظنـــ تاصنمكـــ ةيميلعتلاـــ تاصنمـــ ىYعـــ ىوتحPا

.اklلعرشنييذلاHميلعتلاىوتحPا

.اهعقوتتـ GHلاـ جئاتنلاـ ققحتـ كتيجيتاqrساـ تناكـ اذإـ امـ ديدحتـ كنكميـ :ةوطخلاـ هذهـ يLـ ينوqrكلإلاـ ميلعتلاـ ىوتحمـ ةمهاسمـ سايق•

كلذبــ مايقللــ اهعضتســ GHلاــ Årبادتلاوــ ،ينوqrكلإلاــ ميلعتلاــ ىوتحمــ ةيجيتاqrساــ ةيلاعفــ مييقتــ قرطــ ديدحتــ كيلعــ بجيــ ،ضرغلاــ اذهل

.ھسايقبجيامو

مهمــ Hميلعتلاــ ىوتحPاــ عمــ لعافتلا:ةيلعافتبملعتلا•
ً

ءانثأــ مهمدقتــ ىYعــ Åâكqrلاوــ ،ھنوملعتيــ امبــ مامتهالاــ ىYعــ نÅملعتملاــ ةدعاسمــ يLــ ا

ملعتلاةيلمع
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ايجولونكتلا :اسماخ

: ىOع علطي نأ ىوتحHا ممصمل دبال انهو ،ملعتلا ىوتحم ميمصت  رصانع نم اماه ارصنع  ةيجولونكتلا تاودألا 01تعت

.ةنماRUملا W1غو ةنماRUملا ينوR1كلإلا ملعتلا تاصنم•

)Open Educational Resouces)OER ةحوتفملا ملعتلا رداصم•

.ينوR1كلإلا ىوتحHا ميمصت تاودأ•

 ميلعتلا لاجم ي[ ةئشانلا ايجولونكتلا•
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ثلاثلا روح"ا
Learning Designملعتلا ميمصت تاوطخ



ملعتلا جتاون

:نأ ىBع ارداق نوكي نأ ءاقللا ةيا89 ي6 كراشملا نم عقوتي

ملعتلا ميمصت جذامن نم ةعومجم ىBع فرعتلا•



 ملعتلا ميمصت

 ذيفنت لحارم لثمت CDلا ةطباA@ملاو ةمظنملاو ةلسلستملا تاوطخلا نم ةعومجم لالخ نم متي

.ةيسردلا ةصحلا يL ملعتلاو ميلعتلا تايلمع

 سيردتلا ةيلمع ھيلع نوكت نأ بجي امل )يكوركلا ( ططخWاب ميمصتلا ةيلمع ھيبشت نكمي

اcdانوكم عيمجب



:ملعتلا ميمصت جذومن

ةيلعافتلاــــــ تاقالعلاوــــــ هريوطتوــــــ ملعتلاــــــ ميمصتبــــــ ةصاخلاــــــ تايلمعلاوــــــ تاءارجإلاــــــ فصولــــــ درجمــــــ ي4قعــــــ روصت

بوحصمــ يطخــ مسرــ لكشــ ي_ــ ةطسبمــ ةروصبــ كلذوــ نوكتــ نأــ يXبنيــ امكــ وأــ يTــ امكــ امإــ اهليثمتوــ اNOيبــ ةلدابتملا

vwنتلاوـ اهليدعتوـ اهqrسفتوـ اهميظنتوـ اهمهفوـ تاقالعلاوـ تايلمعلاـ هذهلـ lmيجوتـ لمعـ راطإبـ اندوزيـ يظفلـ فصوب

اxOاجاتنب



:4ميلعتلا ميمصتلا جذامن فادهأ

.ملعتلاو میلعتلا نیسحت-

.يمیلعتلا ریوطتلاو میمصتلا ةرادإ نیسحت-

.میوقتلا تایلمع نیسحت-

.ملعتلاو میلعتلا تایرظن رایتخا-



دعب نع ميلعتلاي5 ملعتلا ميمصت لحارمو تاوطخ

 ليلحتلا1)

Jميلعتلا فقوملل ةبسانملا ةطشنألاو داوملل دادعإلا2)

ذيفنتلا3)



 ليلحتلا :ى*وألا ةلحرملا

 : ي1و Bميلعتلا فقوملا ميمصتل ةعبرألا ةيميلعتلا رصانعلا ليلحت ةيلمع ي1

 نDملعتملا : لوألا رصنعلا•

ةيميلعتلا فادهألا : يناثلا رصنعلا•

 ضرعلاو ميدقتلا: ثلاثلا رصنعلا•

مييقتلا : عبارلا رصنعلا•



 ققحت نامض ةيلآ•

.ةيميلعتلا فادهألا

اهجوم نوكي ميدقتلاو ضرعلا•

ً

 فادهألا ةمدخل 

.ةيميلعتلا

.)ةيعمسلاو ةيئرملا(ةددعتملاطئاسولا يF عيونتلا•

ققحت مدخت ةيميلعت تايجيتاSTسا نع ثحبلا•

.سردلا فادهأ

.ةيسردلا ةصحلا aTسل يقطنملا لسلستلا•

بذجلاو قيوشتلا رصانع ةاعارم•

 ةبسانملا فادهألا ديدحت•

.lميلعتلا ىوتسملل

 ىmا ةيميلعتلا فادهألا ميسقت•

 قيقد لكشب ةيعرف فادهأ

 .ددحمو

 يsارملا lملعلا ىوتحrا•

 طامنأو نaملعتملا تاجايتحال

.مهملعت

يمیلعتلا فقوملل ةنوكملا رصانعلا

مییقتلاضرعلاو میدقتلاةیمیلعتلا فادھأنیملعتملا



3ميلعتلا ميمصتلا جذامن عاونأ

ةیھیجوت
Directive

ةیفصو
Descriptive

ةیئارجإ
Procedural



 ةيميلعت طورش لظ ىK ةددحم ةيميلعت تاجوتنم ى3إ لصوتلل ةي+*جوت تاءارجإ نم ھلمع بجي ام ديدحت ى3إ فد+/و :ةي+*جوت جذامن

.ةنيعم

.ملعتلا تايرظن جذامن لثم ةددحم ةيميلعت طورش رفوت ةلاح ىK ةيقيقح ةيميلعت تاجوتنم فصو ى3إ فد+/و :ةيفصو جذامن

 كلذلو ،تاءارجإلاو تايلمعلا نم ةلعافتم ةلسلس ى^ع لمتشتو ،ةنيعم ةيلمع ةمهم ءادأ حرش ى3إ فد+/و :ةيئارجإ جذامن

.عونلا اذه تحت جردنت gميلعتلا ريوطتلا جذامن لكف



ADDIE ملعتلا ميمصتل ماعلا جذومنلا1.

 kemp Modelبمك جذومن2.

Universal Design Learning ميمصتلا جذومن3.

:ينو78كلإلا ملعتلا ميمصت جذامن



  ADDIE ملعتلا ميمصتل ماعلا جذومنلا )3



 Analysis     ليلحتلا  : الوأ



Design   ميمصتلا  : ًايناث



 Development ریوطتلا  :ً اثلاث



Implementation ذیفنتلا  :ً اعبار



 Evaluation میوقتلا  :ً اسماخ



 kemp Model بمك جذومن )2

 فادهألاب مامتهالاو،ةعجارلا وأ ةدترملا ةيذغتلاب مامتهالاب >3متيو بماك دلا34ج ھميمصتب ماق جذومن وه

 ةيناكمإو ةنورملاويدعبلاو يXبقلا ميوقتلا بيلاسأ لالخ نم ن3ملعتملل رمتسملا مييقتلاو ةيئارجإلا ةيميلعتلا

ارورمبماك دلا34ج جذومن ءوض يd eميلعتلا جمانa4لا ممصيو ،ميمصتلا ةعيبط قفو ءدبلا

ً

: يn تاوطخ ينامثب 



kemp Modelبمك جذومن

 ةماعلا فادهألاو ةيميلعتلا تاياغلا ى5ع فرعتلا ي- لثمتت

     .تاعوضوملا نم عوضوم لكل

ىLوألا ةوطخلا

 ةيكولس ةغايص ةيميلعتلا فادهألا ةغايصو ديدحتب صتخت

.ملعتملا ھيدؤي نأ عقوتملا ملعتلا كولس ىLإ YZشت ةيئارجإ

ةثلاثلا ةوطخلا

 تاjZخلا ددحت hiلا ةيلبقلا سايقلا تاودأ دادعإب ةقلعتملاو

.ملعتلا عوضوم ي- ملعتملا ىدل ةقباسلا

.     

ةسماخلا ةوطخلا

ت
ُ

.ةمئالملا ملعتلا طامنأو ملعتملا صئاصخ ديدحتب noع

.     

ةيناثلا ةوطخلا

 فادهألا قيقحتل ةمزاللا ةيميلعتلا تادحولاو ىوتحtا ددحي

ةيميلعتلا

ةعبارلا ةوطخلا D

D



kemp Modelبمك جذومن

 ملعتلاو ميلعتلا تاطاشن ميمصتو رايتخا ا.-ف متيف

.ةمزاللا ةيميلعتلا لئاسولاو

ةسداسلا ةوطخلا

.ا.Rعيبطو ةدناسملا ةيميلعتلا تامدخلا ديدحت لمشت JKلاو
.     

ةعباسلا ةوطخلا

D

D

 رصانع ي]ابو بالطلا ملعت ميوقت بيلاسأ ديدحت ىTو

.Kميلعتلا فقوملا

ةنماثلا ةوطخلا



Universal Design for Learning ملعتلل لماشلا ملعتلا

 قرطو جھانممیمصتو ةلماش ةیسارد ةئیب ریفوت لالخ نم كلذو ،غامدلا لمع ةساردو باصعألا ملع ىلع ھساسأ يف دنتسی يمیلعت راطإ وھ
.ةیساردلا ةعاقلا يف بالطلل ةفلتخملا تاجایتحالا عیمج يعارت سیردت



ةمھم
Universal Design for Learning ملعتلل لماشلا میمصتلا نع يلاتلا ویدیفلا دھاش

ةبولطملا ةمھملا ذفن كراشملا لیلد يف ةقفرملا لمعلا ةقرو لالخ نم



بولقملا فصلا ةیجیتارتسا ةمھم

 ةصنملاو كراشملا لیلد يف اھتفاضإ متیس
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عبارلا روح"ا
Learning Designملعتلا ميمصتل طيطختلا تاداشرإ



:ملعتلا تاجاتن

: ىCع اًرداق نوكي نأ ءاقللا ةيا89 ي6 كراشملا نم عقوتي

ملعتلا ميمصتل ةيلمعل ميلسلا طيطختلا•



 ؟دعب نع ميلعتلل طيطختلا
 ھميوقت مث نمو ،سردلا ذيفنت اهعبتي BCلاو ،ةيميلعتلا ةيلمعلا نم ى<والا ةوطخلا ي6 طيطختلا ةيلمع 23تعت
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طیطختلا

مییقتلا ذیفنتلا



دعب نع ميلعتلل سردل طيطختلا

الوأ
 عم قفاوتتFGلاو ،بلاطلا لوح روحمتت FGلاو ،اهقيقحت ةبلطلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجاتن ديدحت :ً

 :Gمقرلا يUرعملا مولب مره قفو ةفرعملا تايوتسم

ركذتلا

مهفلا

قيبطتلا

ركذتلا

ميوقتلا

ءاشنالا



 ةعقوتملا ملعتلا تاجاتن عم بسانتت 67لا ميوقتلا تايجيتا-,سا ديدحت :ايناث

 ةبلطلا تازاجنإ سايق نم ھنكمت 67لا ميوقتلا تايجيتا-,سا رايتخا نم ملعملل دبال•

 ملعتلا تاجاتن عم مييقتلا بيلاسأ ةمءاوم نم دبال ،اذل .ةيعوضومو ةلادعو ةقدب

ةعقوتملا



اثلاث
 تاذو ةبسانملا ةينقتلا لئاسوو داوملاو سيردتلا قرطو ملعتلا ةطشنأو ىوتح,ا ديدحت :ً

:يWي ام نم دكأتلا نم دبالو ،ةعقوتملا ملعتلا تاجاتنب قيقحتب ةلصلا

امظنم ىوتح,ا نوكي نأ•
ً

ديج لكشب 

الماكتم ىوتح,ا نوكي نا•
ً

ةددح,ا ملعتلا تاجاتن عيمج ققحيو 

 ةغللا ثيح نم اijءارق ةبلطلا عيمجل نكمي ةقيرطب ىوتح,ا ضرعي•

.ملعتلا تاجاتن قيقحت عم بسانتت pqلا ةيميلعتلا ةطشنألا رايتخا•

 مj~أ ةاعارم عم ؛مهملعت ميمصت ي} نوكراشي امدنع لضفأ لكشب ھبلطلا ملعتيف ؛ ةطشن ةيلمع ھتعيبطب ملعتلا نأ رابتعالاب ذخالا•

.ةفلتخم قرطب نوملعتي
 qميلعتلا ىوتح,ا ةيمهأ كاردا نم ةبلطلا نÅكمت•

دقانلا Åáكفتلاو qميلعتلا ىوتح,ا ي} لمأتلا ةصرف ةبلطلا حنم•

 كلذ ىWع مهدعاسو ،ةبلطلل تاظحالملا مدق•



اعبار

.ةلعاف ةيميلعت ةئيب داجيإ ،سردلا ةطخ ذيفنت ةيلآ :ً

 :يZي ام ققحي ،ذيفنتلا ءانثأ قرطو تاودأ نم ھفظوت ام نأ نم دكأتو ،ةيميلعتلا ةيلمعلل رسيمك كرود يC ركف ،سردلا ذيفنت دنع
.تاعقوتلا ديدحتو بالطلا هابتنا بذج•

.سردلا عوضوم يC ةطبترملاو ةقباسلا ملعتلا تاcdخ ةعجارم•

.قباسلا ملعتلاب اهطبر لالخ نم ةديدجلا تامولعملا ميدقت•

.ملعتلا ليصافت وأ تاداشرإ ميدقت•

.ةعجارلا ةيذغتلا ميدقتو قيبطتلل تقولا rdفوت•
 ملعتلا ةيلمع ناقتا نم دكأتلل ةبلطلل يدرفلا قيبطتلا ةصرف rdفوت•



. سردلا ذيفنت دنع رابتعالا ي1 اهذخا ى,ا جاتحت رومأ

عيمجلل حضاوو ،عيمجلل موفمو ،عومسم توصب ثدحت  :توصلا•

 .ةيكذ ةقيرطب ةفلتخPا توصلا تامغن فيظوت ىUع ةظفاحPا لالخ نم ،ةبلطللا هابتنا بذج ىUع ةظفاحPا :هابتنالا بذج•
 عم،لاجعتسا نود ،لهم ىUع ثدحتت نأ ھبتنا امك ،جاعزالا ي1 ببستي دقف ،ادج ي,اع توصب ثدحتت ال :توصلا ةجرد•

 .ا|}لع yzكwxلا ى,ا جاتحت uvلا تاملكلا ضعب ةداعا
 كنكني امك ،توصلا لالخ نم ،ا|}لع yzكwxلا ى,ا جاتحت uvلا تاملكلا ضعب ىUع ديدشتلاب مق :تاملكلا ضعب ىUع ديدشتلا•

 .نايحالا ضعب ي1 ءطبب ثدحتلا
 نكمي .قاحللاو yxكفتلل بالطلل تقولا ةحاتإلو ام ةطقن ىUع ديكأتلل فقوتلا تاwxف مادختسا متي :فقوتلا تاwxف مادختسا•

 وأ ، يèيضوت مسرب قاحلل تقولا بالطلا ءاطعإل وأ ، ديدج ثدح ى,إ لاقتنالل وأ ، هابتنالا بذجل تقؤملا فقوتلا مادختسا

.تاظحالملا نيودتل
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