
أبجدیات العرض التفاعلي الناجح

عدادأ
األستاذ المساعد

مــــازن حامــــد الربیعـــــــي
فرع االدویـــــــــــــة والسمــــــوم



الغایة والھدف

التسویق

التعرف 



العرض التفاعلي

اعداد العرض

النتیجة

تقدیم متمیزعرض متمیز

مھارات التقدیم



أبجدیات العرض التفاعلي الناجح

اعداد
األستاذ المساعد

مــــازن حامــــد الربیعـــــي
فرع االدویـــــــــــــة والسمــــــوم

جامعة كربالء/ كلیة الصیدلة 
mazinalrubaiee@gmail.com



حقیبة االسعافات االولیة



مذكرة العرض التقدیمي

تسجیل مالحظات

محاضرة جاھزة

الموقع االلكتروني



معرفة الجمھور

الغایة من العرض

منطلقات العرض الناجح



مالحظات قبل االلقاء

الترحیب 
باالساتذة 

الكبار
مكونات 
المحاضرة

ذكر وقت 
المحاضرة

ابالغ 
الحاضرین 

عن موضوع 
المناقشة



متطلبات التقدیم الناجح
الدقةاالختصار

نظریة 
كاوسكي

الوقت 
والشرائح

البساطةالوضوح



التھیئة قبل تاریــــــــخ العـــــــــرض

التاكد من متطلبات العرض-1



السبورة البیضاء في القاعة-2



استیراتیجیات العرض الناجح

.أبدأ بالشرح مع الشریحة-1

.حأعط فرصة للقراءة والتسرع في الشر-2

.أربط الموضوع الالحق بالسابق-3



واجھ الجمھور-4



.العرضالوقوف على جانب من -5

.العرضالتمكن من ادوات -6

.تكلم والتقرأ-7

LVRنظام -8



.بالصورأدعم العرض -9

.فوضويعدم عرض الصور بشكل -10

أستخدامالعرض للفكرة بشكل مختصر -11
.الشریحةعلى المؤشر 



.أستخدام الطرق البدیلة-12

A  B  C



)Reference. (االشكال والصور العلمیة تحتاج الى مصدر -13

Ex. UNICEF.أعرف المختصرات-14

B/WCtrlعرض وحجب الشرائح -15



تقدیم العرض 
كمجموعة



)المؤشرات ( العرض الخارج عن السیطرة 



االسباب

الصوت العالي الرتابة الموضوع غیر 
موفق االطالة



العالج

طرح اسئلة طرح نكتة



أعادة 
السؤال

التعامل 
مع 

االسئلة

السؤال 
المثیر 
للجدل

مشاركة 
الخبراء





mazinalrubaiee@gmail.com
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