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انتقلنا من  

العصر النهضة 

الزراعية الى 

الصناعية الى 

المعلوماتية  

المهاريةالى 

والمعرفية 
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لماذا نحن هنا
اليوم ؟؟

ي تنمية التفكير اإلبداع

لدى المعلم ليكون قادرا  

على مواجهة المشكالت 

الراهنة والمستقبلية 

.بإيجاد الحلول والبدائل
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.......!!!سيتم  استبعادك ان لم 

نعم هو هذا الواقع  

اَّلن نحن  بحاجة لمعلم فعال منتج   

يكفينا استنزاف واهدار للطاقات 

ضل لو تعلمت بشكل افضل لكنت اَّلف

في المجتمع  

امانه لذلك دائما ما ... عقول ابناؤنا 

...  اقول ان
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لماذا هذا التوجه ؟؟



التعليم اإللكتروني
ن هو طريقة للتعليم باستخدام آليات اَّلتصال الحديثة م

حاسبات وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ، 

ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك 

راسي بوابات اإلنترنت سواء  كان عن بعد أو في الفصل الد

المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في 

. ائدةإيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر ف
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التعليم اإللكتروني
ة والدراسة عن بعد هي جزء مشتق من الدراسة اإللكتروني

مكان وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى المعلومات من

ة بعيد عن المعلم ، وعندما نتحدث عن الدراسة اإللكتروني

امن ، فليس بالضرورة أن نتحدث عن التعليم الفوري المتز

يم فالتعل. بل قد يكون التعليم اإللكتروني غير متزامن

دها اَّلفتراضي هو أن نتعلم المفيد من مواقع بعيدة َّل يح

.مكان وَّل زمان بواسطة اإلنترنت والتقنيات
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يفوائد التعليم اإللكترون



“
هناك مبررات لهذا النوع من التعليم يصعب حصرها 

في هذا المقال ولكن يمكن القول بأن

أهم مزايا وفوائد التعليم االلكتروني إنه يساعد على

تنمية-تنمية التفكير البصري 

تنمية ميول ايجابية -اتجاهات إيجابية نحو التعلم 

يجعل عملية-للطالب نحو العلوم 

يقلل من صعوبات االتصال -التعلم أكثر سهولة 

.اللغوي بين الطالب والمعلم
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: التعليم اإللكترونّي المتزامن

التعليم المباشر، الذي يحتاج وجود وهو 

المتعلمين والمعلمين أمام شاشات الحاسوب 

المتصلة بالشبكة في الوقت ذاته، حيُث يتم

إجراء مناقشات ومحادثات بين الطالب والمعلم 

وبين الطالب أنفسهم، ويتميز التعليم 

اإللكترونّي المتزامن بقدرة المتعلم على 

الحصول على تغذية راجعة فورية وذلك بسبب 

التواصل المباشر مع المعلم، كما أن تكلفة 

التعليم قليلة وَّل حاجة للمتعلم للذهاب إلى 

.مكان الدراسة

https://www.youtube.com/watch?v=6oDpmfEkIWA
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: امنالتعليم اإللكترونّي غير المتز

التعليم غير المباشر الذي َّل وهو 

يتطلب وجود المعلمين والطالب في

الوقت ذاته على شبكات الحاسوب،

فيتمكن الطالب من الحصول على 

ما الدروس في الوقت الذي يناسبه، ك

يتمكن الطالب من إعادة الدروس متى

.  ما احتاج إليها

https://www.youtube.com/watch?v=eGfbdKQQniM
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التعليم المدمج

يغ يُعرف التعليم المدمج بأنه أحد ص

مج فيها التّعلّم التّعليم أو التّعلّم التي يند

التقليدي اإللكتروني مع التّعلّم الصفي

في إطار واحد، حيث توظف أدوات 

مدة على التّعلّم اإللكتروني سواء المعت

دروس، الكمبيوتر أو على الشبكة في ال

والصفوف مثل معامل الكمبيوتر

جهاً ويلتقي المعلم مع الطالب والذكية

.لوجه معظم األحيان

https://www.youtube.com/watch?v=t-eIa-rwd00


المعلم المبدع
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ان كنت تريد تأثيرا 
كبيرا فأرسم صورة 
كبيرة لك في عقول 

طالبك 
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ماذا يعني اَّلبداع ؟. مفهوم اَّلبتكار او اَّلبداع

عه االبداع في اللغة من بدع الشي أي ابتد⦁

د ما يعني االتيان بشي جديوهو او أنشاه 

وغير مألوف بما في ذلك النظر إلى 

االشياء بطريقة غير مألوفة
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اَّلبداع في مجال التربية والتدريس  ؟

عموما هو القدرة على ابتكار المعلم ألساليب ووسائل ⦁

وطرق متنوعة وجديدة في التدريس يمكن ان تلقي 

التجاوب االمثل من التالميذ وتحفزهم على استثمار 

ذلك قدراتهم ومواهبهم وتحدي التفكير المألوف بما يساعد

إلى التي تؤديوالتعليمية في تحقيق االهداف التربوية 

تكوين تلميذ مبتكر ومبدع
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!برامج الدورة 

اإللكترونيالحائط 

اَّلنفوجرافك التعليمي

الواقع اَّلفتراضي

كالس دوجو

تفعيل تويتر في التعليم
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استعراض إنجازات الطالبات التقنية 



google docsشرح طريقة استخدام برنامج 
(الملف اَّللكتروني )



Piktochartشرح طريقة استخدام برنامج 



شرح طريقة استخدام برنامج
"التجّول اَّلفتراضي"



شرح طريقة استخدام برنامج تويتر 



شرح طريقة استخدام برنامج البادلت للتوثيق 



دوجوطريقة استخدام برنامج كالس شرح 
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اَّللكترونيالتعليم هل  تحققت خصائص 

حيث إنه ؛Interactionالتفاعل -1
تعطي له يضع المتعلم في بيئة تعلم تفاعلية

فرصة التعامل مع بعض خبرات وأحداث 
تي العالم الحقيقي، كما أنه يقدم الوسائل ال
أو تربط بين المتعلم وغيره من المتعلمين

.بينه وبين المعلم

حيث إنه ؛Adaptationالتكيف -2
اليب يسمح بتنويع وتغيير المحتوى واألس

المقدمة لكل متعلم على حدة حسب قدراته 
.وإمكانياته 

 Learnerالتمركز حول المتعلم -3
Centeredحيث إنه يركز على ؛

لى احتياجات المتعلمين بدالً من التركيز ع
.قدرات المعلم

-Upالتحديث -4 to- dateحيث إنه ؛
ين يركز على تقديم كل ما هو حديث للمتعلم

المشاركين
.في النظام

حيث إنه ؛Flexibilityالمرونة -5
وفه يسمح للمتعلم بمراجعة دروسه وفقا لظر

.هووقته، في أي وقت وأي مكان يتواجد في

حيث ؛Convenienceالمالءمة -6
إنه يتيح مناخاً مالئما لكل من المعلم 
لى والمتعلم ؛ فالمعلم يستطيع أن يركز ع

األفكار المهمة أثناء إعداده للدرس ، كما أن 
ز الطالب الذين يعانون من صعوبة التركي
ل يجدون تنظيًما مالئماً للمعلومات يسه

.استيعابه وإدراكه 
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هل  تحققت خصائص التعليم اَّللكتروني

حيث إنه يتيح لكل ؛Equityالعدالة -7
ن متعلم فرصة اإلدالء برأيه في أي وقت ودو
أدني حرج، من خالل البريد االلكتروني 

وقاعات النقاش وغرف الحوار ، مما يجعل 
الطالب على قدم المساواة في التعبير عن 

.آرائهم بحرية واستقاللية

حيث تتوافر ؛Connectivityالترابط -8
وسائل اتصال متزامنة وفورية تتيح مجاالً 
د للمناقشة وتبادل وجهات النظر بين األفرا
رف المشاركين في المقررات التعليمية مثل غ

مل الدردشة ، مما يؤدى إلى زيادة الترابط والع
.التعلم التعاوني بينهم بهدف تسهيل التعليم و

حيث إنه يتيح ؛Diversityالتنوع -9
ق مع تنوعاً في أدوات االتصال ، بشكل يتواف

التنوع في ميول واتجاهات واستعدادات 
هم المتعلمين المشاركين ، ومن ثم يجد كل من

ين من الوسيلة المناسبة له في االتصال باآلخر
زمالئه المتعلمين سواء عن طريق النص 
المكتوب أم الصوت أم الصورة أم الرسائل 

.االلكترونية 

 Nonالتحرر من قيود المكان والزمان -10
Presenceحيث إنه يتيح الفرصة ؛

لتخطي حواجز الزمان والمكان والوصول إلى 
المعلومة مهما كان موقعها واالتصال 

باآلخرين مهما كان مكان تواجدهم سواء 
.بشكل متزامن أم غير متزامن

سهولة الوصول إلى المعلم -11
Accessibilityحيث إنه يساعد المتعلم؛

أي في توصيل استفساراته إلى المعلم في
.وقت دون تأخير

-Multiتنوع الحواس المستخدمة -12
Sensoryة حيث إنه يتيح وسائل متنوع؛

لتي لتقديم المعلومات تقابل أساليب التعلم ا
يق يفضلها كل متعلم ، فيمكن التعلم عن طر
الصورة الثابتة أو الفيديو أو الرسوم 

و المتحركة أو الرسوم الثابتة أو النصوص أ
.الصوت أو غير ذلك

- Multiسهولة وتعدد طرق التقويم -13
Evaluationحيث إنه يتيح طرقاً ؛

متنوعة لقياس مدى اكتساب المعلومات 
ر بصورة سريعة وسهلة ، وتقييم مدى تطو

المتعلمين وتحقيقهم ألهداف المحاضرة أو 
.الدرس أو المقرر بأكمله
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!شكراً إلنصاتكم

You can find me @omaymao2

dooid.me/omayma
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