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 الذكي والتعلم التعليم تكنولوجيا
 من األداء وتحسٌن التعلٌم بتسهٌل الخاصة األخاللٌة والممارسة الدراسة هً التعلٌم تكنولوجٌا“

 (2011 خمٌس، ؛2015 مهدي،) “ وإدارتها واستخدامها المناسبة التكنولوجٌة المصادرو العملٌات ابتكار خالل

 

فورٌة االتصال بٌن الطالب التً ٌحمك بالتعلٌم (  (Digital Learningالتعلٌم الرلمً•

حٌث تصبح المدرسة أو الكلٌة والمدرسٌن إلكترونٌا من خالل شبكة أو شبكات إلكترونٌة 

 .مؤسسة شبكٌة
 

 عملٌة ٌنمً بذكاء المعلومة إٌصال إلى تؤدي أداة أو أسلوب أو طرٌمة أي هو الذكً مٌالتعل"

 إبداع إلى بهم تؤدي سلٌمة نتائج تعطً صحٌحة وتطبٌمات ومعرفة مهارات وٌكسبهم الطلبة،

 http://www.balagh.com البالغ،»البشرٌة لخدمة ٌوظف



 ذكيالحزمة التعليم 

 منصات التعلم

 التفاعليالكتاب 

 المدارس الذكية

 المكتبات الذكية ختبزات اإلفتزاضيةالم

 اإلثزائيالمحتوى 

 للمعلمينتدرية 



 التفاعلية الكتب تعريف
 .2012 سنح فً مؤخزا انتشز انذي االنكتزونٍح انكتة من نىع هى

  PDFال تعذ اإلنكتزونٍح،من انكتة من انثانث انجٍم أنها انتفاعهٍح انكتة وطف ٌمكننا 

 EPUB ال و

 حجم فً انتحكم ٌمكنك حٍث ، فقط كتة اعتثارها ٌمكن ال انتفاعهٍح انكتة

 عناطزها فً انتحكم تستطٍع تفاعهٍح طىرا   وتضم كانعادج اننض وشكم

 عهى تحتىي أنها كما .وإحظائٍاخ نتٍجح نٍعطً منها جزء أي ونمس

 انخىاص من وغٍزها انكتاب أجزاء تعض نشزح فٍذٌىهاخ



ePub 

iBook 

التفاعلي االسئلة بنك  



 متوافمة مع المواصفات والمعاٌٌر



من مشتق   ePub: وملحق ملفاتهاصيغ الكتب اإللكترونية، هي صيغة مفتوحة المصدر من 
   Electronic Publicationالعبارة 
 .النشر اإللكتروني :وتعني

 (ويكيبيديا)أندرويد   نظام :  األشهر لهاالقارئ  
IBA books can be read on any Mac running os x 10.9 or 

higher.   Also you could recreate your book in Pages and 

export to .epub, which can be read on all platforms and 

put in the ibookstore. 



 
Analysis  

 تحلٌل المحتوى واحتٌاجات العمٌل 

 

Design  
مرحلة التصمٌم للمحتوى، وكتابة 

السٌنارٌوهات التفصٌلة للعناصر 
 اإلثرائٌة

إرسال السٌنارٌوهات للعمٌل 

لغاٌة إصدارات تشمل )للمراجعة 
(االعتمادعدة   

 Development  
مرحلة التطوٌر للعناصر 

 اإلثرائٌة

 
Implementation  

مرحلة ربط العناصر اإلثرائٌة 
 بالمحتوى

 

Evaluation  
 ضبط جودة للكتاب التفاعلً

 العمللسٌر مخطَّط مبسَّط 



 :Analysisمرحلة التحليل 

 تحلٌل كذلن و المرجوة األهداف و الممدم المحتوى من عٌنة دراسة المرحلة خالل ٌتم

 الممرر، موضوعات وتحلٌل اإلثرائٌة، المائمة وإعداد للمحتوى اإلثرائٌة االحتٌاجات

 والتً استخدامها سٌتم التً التمنٌة طبٌعة تحلٌل ٌتم كما .واحتٌاجاته العمٌل رؤٌة وتحلٌل

 كامالا  التدرٌبً المحتوى إدراج اعتماد تم حٌث النهائً، المخرج نوع نوع علٌها ٌعتمد
 .iBooks Author  باستخدام تفاعلٌة إثرائٌة عناصر ربط ثم
 

 

 العملمخطَّط مبسَّط لسٌر 



 
 :فنٌة تحلٌل محتوى المادة وعمل لائمة عناصر  -3
 صور -
 (التابعة للمحتوى)شكال العلمٌة عادة رسم األإ-
 ٌمونات أ-
 مفاهٌمٌةمخططات -
 الفهرس وتحدٌد نوعه-
 لالب صفحات الفصول-
 لالب صفحات الدروس-
 غالف الكتاب االلكترونً-
ءات المضافة من لبل المصمم اتجهٌز العناصر التصمٌمٌة والمرئٌة لإلثر -4

 .التعلٌمً على المادة
ا  ضبط جودة المحتوى -5  .بعد االنتهاء من مرحلة التصمٌم فنٌا
 

 كتابة السيناريوهات للعناصر اإلثرائية  :ثالثا  
حٌث تم إعداد : قسم التصميم التعليمياألنواع من لبل العاملٌن فً مختلفة 

سٌنارٌوهات للرسوم المتحركة والصور والبرمجٌات التفاعلٌة واأللعاب البسٌطة 
 .  والتمارٌن التفاعلٌة واالختبار النهائً و لاموس المصطلحات وغٌرها

 

 : Designمرحلة التصميم 

 :ٌتم خالل مرحلة التصمٌم العمل على عدة مسارات متوازٌة

 

 .تدقيق المحتوى لغويا  وإمالئيا  من قبل المدقق اللغوي :أوال  

 : التصميم الفني :ثانيا  

 :دراج المحتوىإالمراحل الرئٌسٌة التً ٌتم اتباعها فً عملٌة تصمٌم و

ا )تحلٌل خصائص الجمهور المستهدف  -1 ا، وظٌفٌا ا، عمرٌا  ...(:ثمافٌا
مور الفنٌة لتتناسب مع الجمهور األمحددات المعطٌات المستنتجة ٌتم تحدٌد  ىبناء عل

ٌمونٌة شكال الدالالت األألوان المستخدمة وتحدٌد المستهدف كحجم النصوص و األ

 .التً سٌتم استخدامها

 
 ..(:علمً، ادبً، تمنً)تحدٌد نوع المحتوى  -2

بناء على المعطٌات المستنتجة ٌتم تحدٌد الهٌئة العامة  لشكل المحتوى من ناحٌة 

طرق عرض الصفحات والنصوص والوسائط المتعددة والعناصر التفاعلٌة المراد 

 .المحتوىضمن دراجها إ

 

 

 العملمخطَّط مبسَّط لسٌر 



 : Development مرحلة التطوير 

تم خالل مرحلة التطوٌر العمل على عدة مسارات متوازٌة لتجهٌز عناصر المواد اإلثرائٌة من 

ًّ التسجٌل الصوتً والرسم الجرافٌكً، كما تم إنتاج الرسوم المتحركة  أصوات ورسومات فً لسم

 .فً لسم التحرٌن وبرمجة بعض أنواع  العناصر التفاعلٌة فً لسم البرمجة

 :  Implementation مرحلة التنفيذ

 .تم خالل المرحلة إدراج العناصر اإلثرائٌة الجاهزة من المراحل السابمة ضمن المحتوى
 

 :  Evaluationمرحلة ضبط الجودة

 .تم خالل المرحلة ضمن جودة المحتوى النهائً وخلوه من األخطاء اللغوٌة والعلمٌة والبرمجٌة

 العملمخطَّط مبسَّط لسٌر 

D:/فعاليات المتحدة/البلقاء التطبيقية/ورشة حزمة التعلم الذكي/Animation2.mp4


كتب رقمية، كتب صوتية، أفالم، صور، :المكتبة الرقمية واإلثرائية

 ..رسومات وخرائط، موسوعات، قواميس ومعاجم عامة ومتخصصة 



 منتجات
 بانوراما

 موسوعية
  وتاريخية

تجربة فريدة 

إلتاحة 

محتوى 

تعليمي 

إثرائي لمادة 

التاريخ 

 والمواطنة

presntion_panorama.exe


 تعليميمكتبة سكوبيديا التعليمية أفضل محتوى 



 العناصر التعليمية باستخدام تقنيات األبعاد الثالثية والرباعية



 المسٌرة، دار التعلم، و التعلٌم تكنولوجٌا كتاب .(2015 ) مهدي ربحً حسن 

 .األردن
 التعلم لتكنولوجٌا التارٌخٌة و النظرٌة األصول .(2011) خمٌس عطٌة دمحم

 .مصر ، الماهرة التوزٌع، و النشر و للطباعة السحاب دار ، 1ط اإللكترونً،

 المراجع



 شكرا  لكم


