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  1الجلسة 

 

 

 المصطلحات :
تستقبل المثیرات الحسیة وتخزن المثیرات لمدة ال تزید عن ثالث ثوان فقط  -1

 )الذاكرة الحسیة (
 تسمى بالذاكرة العاملة والتي تعالج المعلومات من ترمیز وتحلیل وتفسیر  -2

 ) الذاكرة قصیرة المدى( 
ا كبیراً من المعلومات والخبرات والمشاعر ھي عبارة عن خزان  -3 یضم كم�

 )الذاكرة طویلة المدى (
القدرة على التعامل مع كمیات محدودة من المعلومات منتقاة من كم كبیر  -4

 )االنتباهمن المعلومات التي تزودنا بھا الحواس (
للمثیرات الحسیة الجدیدة وتضمن وصول المعلومات إلى إعطاء معاني  -5

 ) الترمیزطویلة المدى (الذاكرة 
تجعل المعلومات جاھزة وقت الحاجة والبد من تنظیمھا وترمیزھا لیسھل  -6

 )التخزینالرجوع إلیھا (



عملیة نقل عكسیة للمعلومات والخبرات من الذاكرة طویلة المدى إلى  -7
 )االسترجاعقصیرة المدى (

او التي  الطرق الخاصة التي یتبعھا الطالب في استیعاب المواد التي درسھا -8
سوف یدرسھا وھي أنماط سلوكیة متعلمة تتباین بتباین مواقف التعلم 

 )مھارة االستذكاروبإختالف المواد الدراسیة (
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نھایة الجلسة األولى .

مھارات 
معالجة 

المعلومات 
واالستذكار
الفعال 

مقدمة في 
مھارات 
معالجة 
المعلومات

مھارات 
التذكر

:أقسام الذاكرة 
الحسیة -

قصیرة المدى -
طویلة المدى-

رباعیات مھارات 
:الذاكرة 

االنتباه -
الترمیز -
التخزین -
االسترجاع -

مھارات 
االستذكار

الفعال

:خصائص االستذكار الفعال 
االعتقاد في إمكان التعلم -

البیئة المناسبة للتعلم -
الحالة الفیزیائیة المؤھلة للتعلم -

ومات توظیف إستراتیجیات معالجة المعل-
ال استخدام إستراتیجیات التعلم الفع-

استخدام كل اإلمكانات العقلیة-
التعلم مع اآلخرین بفاعلیة -

حب التعلم والتمتع بھ -



 2الجلسة 

 
 
 

 المصطلحات :
المحاضر وكتابة الجمل والفقرات األساسیة  القدرة على متابعة مایذكره  -1

التي یذكرھا والتي تعبر عن محتوى المحاضرة وتكون مرجعاً عند المذاكرة 
 أو المراجعة لتساعد على فھم المادة الدراسیة

 )مھارة تدوین المعلومات المھمة من المحاضر( 
األداة الرائعة في تنظیم التفكیر وھي في غایة البساطة وتعتمد نفس   -2

الطریقة المتسلسلة للخالیا العصبیة فھي تبدأ من األصل إلى الفروع 
 )الخریطة الذھنیة(

 )األلوانتحفز الشق األیمن وتزید من كفاءة الذاكرة للداللة على المعاني (  -3
  )الصور والرسوم تساعد على عملیة التذكر (  -4
 تستخدم للتعبیر عن العالقات بین األفكار الرئیسة والثانویة   -5

 )الوصالت "الخطوط" (
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

صندوق أدوات التعلم
مھارات استخدام 
الخریطة الذھنیة 

:فؤائد الخریطة الذھنیة 
تزید من كفاءة عمل -

الدماغ
تساعد على االحتفاظ-

بالمعلومات المھمھ 
ین تسھل إیجاد عالقات ب-

نھا المتغیرات والربط بی
تساعد على توصیل -

المفاھیم المجردة 
ار تساھم في تولید أفك-

جدیدة وإبداعیة 
تحقق مبدأ المتعھ في-

التعلم 
توفر الوقت -

:  مخترع الخرائط الذھنیة 
توني بوزان

:عناصر الخریطة الذھنیة 
األلوان-

الصور والرسوم-
الكلمات-

)الخطوط(الوصالت -

مھارات تدوین 
المعلومات المھمة 

من المحاضر

إستراتیجیة تدوین 
المعلومات المھمة من 

:المحاضر 
قبل المحاضرة -
أثناء المحاضرة -
بعد المحاضرة -

مھارة 
التلخیص

:مفھوم مھارة التلخیص 
اإلیجاز والتنظیم 

والتركیز

:القواعد العامة للتلخیص 
قراءة النص عدة مرات -

االحتفاظ باألفكار -
األساسیة 

الموضوعیة-
ترابط الجمل والفقرات-
الیزید المخلص عن ثلث-

النص األصلي

:للتلخیص SRKWإستراتیجیة 
Scan (S)المسح -

Reading (R)القراءة -
 Key (K)الكلمات المفتاحیة -

words 
 Writing (W)الكتابة -

مراقبة النمو 
المعرفي

فیھا یطبق نموذج 
)KWLH(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نھایة الجلسة الثانیة



 3الجلسة 

 

 
 

 المصطلحات :
عملیة نقل ھادفة لألفكار والمعلومات والمشاعر من شخص آلخر بغرض   -1

 ) مفھوم االتصالإیجاد نوع من التفاھم المتبادل بینھما (
 )المرسلھو نقطة االنطالق في عملیة االتصال ( -2
 )الرسالةھي المادة او المحتوى في عملیة االتصال ( -3
 )الوسیلةھي األداة التي تنتقل عبرھا الرسالة إلى المستقبل ( -4
 )المستقبلھو المستقبل للرسالة ( -5
المستقبل ھي االستجابة التي یستدل بھا المرسل على تأثیر رسالتھ في  -6

 )التغذیة الراجعةوتسمى أحیاناً بـ "رد الفعل" (
محصلة العالقات المتبادلة بین الطلبة أنفسھم من جھة وبین الطلبة وأعضاء  -7

 ھیئة التدریس والموظفین من جھة أخرى في الجامعة
 )التواصل في البیئة الجامعیة( 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

مھارات التواصل 
عیة في البیئة الجام

مفھوم االتصال 
وعناصره

:عناصر عملیة االتصال 
لة الوسی-الرسالة -المرسل -

اجعة التغذیة الر-المستقبل -

مفھوم التواصل في
البیئة الجامعیة

امعة یتألف البناء الھیكلي للج
:من ثالث دعامات رئیسیة ھي

اء أعض:مثلالدعامة البشریة -1
ھیئة التدریس والطلبة 

المباني: مثلالدعامة المادیة -2
والقاعات

مھارات التواصل مع بالكت: مثلالدعامة المعرفیة -3
زمالء الدراسة

مھارات التواصل مع 
اعضاء ھیئة 

التدریس

ر التواصل المباش-1
.وجھاً لوجھ 

التواصل عبر -2
.ي البرید اإللكترون



 
 

 

 
 

 

 نھایة الجلسة الثالثة


