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ا بكم 
ً
أهال ومرحب

يف قاعة املؤمترات بفندق نوفوتيل
هال بالسادة احلاضرين عرب القاعة اإللكرتونيةأو

للبورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات

يف هال حبضراتكم مجيعا وشرفنا حضوركمأ

ملضمان جودة التعليالثاني املؤمتر العربي الدويل 
(املناهج وطرق التدريس)بعنوان 
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4

مؤسسة تدريب وتعليم ومؤمترات علمية البورد الذهبي العاملي❑
,واستشارات كربى مشهرة قانونًا من اهليئات احلكومية املصرية

وإعداد املدرس متخصصون يف تنفيذ و تنظيم الربامج التدريبية يف كافة الربامج الرتبوية❑
الرتبوي واإلرشاد األسري وبرامج العلوم اإلنسانية و التنمية البشرية

,  واملوارد البشرية, وتدريب املدربني, والقيادة اإلدارية, وكذلك جمال إدارة األعمال❑
اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, واملبيعات والتسويق وخدمة العمالء
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متدرب4620إىل2019مارس 9وصلنا حىت هذه اللحظة ❑
يف خمتلف الدورات التدريبية املقدمة من البورد الذهبي العاملي

ويوجد توثيق بذلك على موقع التحقق من شهادات البورد الذهبي
www.golden-board.com/crt

مدرب حمرتف يف خمتلف الدول العربية150لدينا أكثر من ❑
يدربوا برعاية البورد الذهبي العاملي وحتت إشرافنا 

من برامج وحقائب لضمان جودة التدريب

http://www.golden-board.com/crt


واالن ندعو رئيس املؤمتر 
ورئيس جملس إدارة البورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات

واملدرب الدويل املعتمد من جامعة عني مشس

حسني رمضان/ األستاذ 
إللقاء كلمة الرتحيب وافتتاح املؤمتر
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تعلم بشكل مستمرالاإلنسان يف حاجة إىل ترقية فكره و
بشريوجيب أن نطور التعليم بشكل مستمر حىت يتطور العقل ال

الية واملستقبليةويستطيع مواكبة التغريات احل
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كلمة رئيس املؤمتر



خرطنة التدريس ونمذجته

إعداد

حسني الهاشمي/ الدكتور

وطرائق التدريس–خبير هندسة المناهج 

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 
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البورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات

املؤمتر العربي الدويل الثاني 
لضمان جودة التعليم



حماضرة
(رؤية معاصرة00خرطنة التدريس ومنذجته )

حسني اهلامشي. د



حسني اهلامشي. د
حماضر ومدرب دويل ومستشار التدريب

املدير التنفيذي اإلقليمي للمؤسسة العاملية للتدريب وجودة التعليم
جامعة القاهرة–مدرب مبركز تنمية قدرات أعضاء هيئات التدريس والقيادات 

مدرب ومراجع خارجي باهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
مركز تطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم-خبري هندسة املناهج 

وزارة الرتبية والتعليم-مدرب باالكادميية املهنية للمعلمني 
وزارة الرتبية والتعليم-مدرب مبركز إعداد القيادات الرتبوية 

hosni_edu@msn.com

+201143344200            +201226678222



هندسة التدريس

/  تصميم

خرطنة 
التدريس

تنفيذ 
التدريس

تقويم 
التدريس



يتضمن علم 
التدريس كمجال 

تربوي مخسة 
:فروع هى

علم 
تصميم 
التدريس

علم تطوير 
التدريس

علم تطبيق 
التدريس

علم تقويم 
التدريس

علم إدارة 
التدريس



ماذا يقصد بالتدريس ؟
هو اإلجراءات الىتىت يقىتوم: التدريس

ق بها املعلم إلجناز مهام معينىتة وفىت
0أهداف حمددة



مه هى عملية ختطيط التدريس وتصىتمي
ة حبيث تعمل كىتل مكوناتىته يف منظومىت

تج متكاملة ومتسقة بغرض حتقيىتق نىتوا
0التعلم املستهدفة

: خرطنة التدريس



ملاذا خرطنة التدريس ؟ 
: نخرطنة التدريس متكن املعلم م: بالنسبة للمعلم–أوالً 

0تصميم التدريس حبرافية ومهنية. 1
.عمل تكامل بني مجيع عناصر ومكونات املنهج الدراسي.2
.ةاستثمار كافة اإلمكانات املتاحة باملؤسسة التعليمي. 3
0استثمار زمن التعليم وزيادة وقت التعلم. 4
0حتقيق نواتج التعلم املستهدفة. 5
0بناء التقويم املبني على األدلة. 5



ا 
ً
:التوجيه/ بالنسبة للمشرف الرتبوي-ثاني

0تقويم املعلم يف تصميم التدريس. 1
0دريسحتديد االحتياجات التدريبية للمعلم يف تصميم الت. 2
0نقل اخلربات غري املباشرة بني املعلمني. 3

ا 
ً
:  بالنسبة القيادة املدرسية-ثالث

0املتابعة والتقييم.1
0حتديد االحتياجات التدريبية. 2

ماذا خرطنة التدريس ؟ / تابع



؟متطلبات خرطنة التدريس ما 



تعلم أنماذا .1
ُ
علم من امل

ُ
ريد امل

ُ
حققىته ي

ُ
ي

ؤديه بطريقة جيدة ؟ 
ُ
وي

(ملاذا ندرس ؟)

تعلم أن يتعما الذي.2
ُ
لمه ينبغي علي امل

لكي يستطيع األداء بطريقة جيدة ؟ 
(ماذا ندرس ؟)

علىتما. 3
ُ
م اإلجراءات التىتي يقىتوم بهىتا امل

 
ُ
ريده من امل

ُ
تعلم ؟ لتسهيل حتقيق ما ي

(؟كيف ندرس )

نواتج التعلم 

احملتوى الدراسي

اسرتاتيجيات التدريس

: اإلجابة عن األسئلة التايل.1



تعلمىتىتني ميىتىتوهلكيىتىتف. 4
ُ
ظهىتىتر امل

ُ
م        ي

واهتماماتهم وقدراتهم ومعرفتهم
مبا سيؤدونه من مهام؟  

(ماذا ميارس املتعلم؟)

علىتىتم علىتىتي أداءات كيىتىتف. 5
ُ
حيكىتىتم امل

لبىتىت
ُ
تعلمىتىتني للمهىتىتام التىتىتي ط

ُ
ت امل

منهم ومعاجلتها؟
(كيف نقيس أداء املتعلم؟)

ةالتعليمياألنشطة

التقويم



: خرطنة املنهج الدراسي. 2





مناذج ألمناط خرطنة املنهج 



خرطنة املنهج على مستوى املادة الدراسية



:خرطنة املنهج على مستوى الوحدة الدراسية
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:نواتج التعلم



:تصميم خرطنة التدريس على مستوى الدرس. 3



:منوذج خلرطنة التدريس على مستوى درس



:تصميم خطة منذجة التدريس . 4



؟000ماذا يقصد بكل من 0س
0أيام التمدرس▪
0زمن التمدرس▪
0زمن التعليم▪
0وقت التعلم▪



أيام التمدرس يف بعض الدول



زمن التمدرس, زمن التعليم, وقت التعلم يف 
:بعض الدول



أين اإلشكالية ؟
إدارة زمن التعليم وزيادة وقت التعلم



اهلامشيمنوذج 
يف إدارة زمن التعليم وزيادة وقت 

التعلم 







ليملضمان جودة التعالثاني المؤتمر العربي الدولي 
(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

ورقة عمل بعنوان  

37

(ليةرؤية تحلي)مناهج العلوم اإلنسانية بين النظرية والتطبيق 

لينة عبد الباسط بدر:د

دكتوراه فكر إسالمي معاصر
مشرفة أكاديمية من المدينة المنورة





ي من طيبة الطيبة نحمل لكم الود ونلق
عليكم تحية السالم



:يارين تناول قضية اإلشكالية في إيجاد منهج لدراسة اإلنسانيات وكان لها خ

إما أن تجد لنفسها منهجا يالءم طبيعتها ال وهو استنباطي وال هو -1
.استقرائي

أن تحاول تبني هذين المنهجين  أو أحدهما وتطبيقهما على دراساتها-2

المبحث األول

إشكالية المنهج في العلوم اإلنسانية وماهيتها  



ج ثم تناول المبحث قضية الماهية للمنه
التطبيقي وتعداد نماذجه واستخداماته
ومدى صالحيته للعلوم اإلنسانية مع 
التأكيد على مراعاة الفروق بين العلوم

اإلنسانية والعلوم الطبيعية



على تواجه العلوم اإلنسانية بمناهجها واستراتيجيات تعليمها تحديات ثالث
:سبيل المثال ال الحصر

عدم وضوح دورها االجتماعي والثقافي والسياسي وحتى االقتصادي فهي -1
.مقتصرة على الفرد دون سلوكه وواقعه

تطوير أو تعتمد على التلقين دوناذغلبة النظرة التقليدية للعلوم اإلنسانية -2
.تحديث الستراتيجيات تعليمها

هي مفككة القيود التي تكبل تطور المنظومة التعليمية في العلوم اإلنسانية ف-3
.  وال تخدم بعضها في تكوين الفكر ومعالجة السلوك

المبحث الثاني

العلوم اإلنسانية بين التحدي والمأمول



حلول لمواجهة التحديات



؟STEAMلماذا 

 يهدفSTEAM  ي والتفكير المنطقاالستفسار والتحقق إلى تعزيز عقلية
.ومهارات التعاون والعمل كفريق لدى الطلبة

 برنامج كما يعالجSTEAM ي أوجه القصور في المناهج التعليمية فيما يتعلق ف
وبما يحقق جودة التعليم المطلوبة إحداث نقلة وثورة في المجاالت هذه 

جيا مع التكنولوالتعليم عن طريق تدريس مواد العلوم والرياضيات ودمجها 
.من خالل الحصة الصفية العادية والهندسة 

 هذا ويبنى مناهجSTEAM ركز على تحويل الفصول الدراسية النموذجية والتي ت
ر على المعلم بشكل أساسي الى فصول إبداعية يصبح المعلم بها ميس

كالت للعملية التعليمية ويقود الطلبة نحو االستكشاف والتعلم وحل المش
.حلها والتعلم االستكشافي وتحفز الطلبة على المشاركة ووضع التحديات و



 الطهارة: العنوان

لطهارة يحتاج المسلم للماء في حياته اليومية ول: المشكلة
.والوضوء

استخداماتها. أنواع المياه :المعطيات  .

ياه في حلول لنقص الم. مقترحات لتحليه المياه : المشاريع
االستفادة من بواقي مياه الوضوء .السفر

دورات. مجسمات ، مطويات ، لوح إرشادية : آلية التنفيذ
.  ومحاضرات تربوية

نموذج درس فقه في المرحلة االبتدائية الصف الخامس



ثتوصيات البح

ي نشهدها التجديد يف املنظومة التعليمية ضرورة حضارية حث عليها الشرع وتفرضها الثورة العلمية الت-1
نها والوقوف على أطالل العلم القديم مبناهج وطرق تقليدية كمثل الوقوف أمام رياح عاتية ال جناة م

.  سوى بالنهوض والسباق معها

دراسة ما إعادة هيكلة هذه العلوم لتحديث براجمها وأدواتها ومنظومتها اإلدارية لتقوم بدورها املتوقع يف-2
تمع وختدم استجد من قضايا ثقافية وفكرية ولغوية متس صميم اهلوية واملواطنة لتلبي احتياجات اجمل

.مصلحة الوطن اإلسالمي والعربي

ات تعليمية هذا البحث دعوة لكل معلم ومعلمة للبدا يف إصالح النفس وتطوير املهارات وابتكار اسرتاتيجي-3
فوقها العلمي حديثة تقتبس من مناهج املسلمني يف عصر االزدهار احلضاري وتستقي من النهضة احلديثة بت

ة فكرية مبا يتفق مع ديننا وعروبتنا ويساهم يف إصالح أنفسنا وجمتمعاتنا لنبدأ أوىل اخلطوات حنو نهض
 من أخالقية اجتماعية إصالحية من منظور الدين اإلسالمي احلقيقي البعيد عن اإلفراط والتفريط جاعلني
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ورقة عمل 
استخدام السبورة الذكية يف التعليم 

مقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات للعرض في المؤتمر 

العربي الدولي  الثاني لضمان 

(المناهج وطرق التدريس)جودة التعليم بعنوان 

:اعداد املعلمة

18/2/2019امل عثمان سويعد 

امل عثمان سويعد: اعداد المعلمة 
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فقد عرفها. ةالسبورة التفاعلية هي نتاج تطور تقني ومعلوماتي لها تعريفات كثيرة و مختلف

سرايا 

ة اللمس يتم التعامل معها باستخدام حاس,على انها شاشة عرض الكترونية حساسة بيضاء"
حيث ,عةوطاب"ويتم توصيلها بجهاز الحاسوب وجهاز العرض ,باصبع اليد او بالقلم الرقمي 

نترنت او الموجودة على شبكة اال, تعرض جميع البرامج التعليمية المخزنة على الكمبيوتر 
."بعدبشكل مباشر او عن

و البيضاءالتفاعلية االسبورة:ها مسميات متعددة مثاللف، اضافة الى التعريفات المتعددة

جهيزات فضال عن ذلك هناك ت, ة والسبورة الرقمي,شاشة اللمس التفاعلي,اوااللكترونية

عرض برامج فتح و, اقالم الكترونية: منهاو ادوات خاصة في استخدام السبورة التفاعلية

وشريط كابل توصيلو ممحاة و فارة السلكية ,منظف البقع و البصمات ,المعلومات المختلفة 

.مختصر

المقدمة



اهداف استخدام السبورة الذكية في التعليم
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الدوات مواكبة التطور من خالل دمج التكنولوجية في التعليم و استخدام ابرز ا

.التقنية الحديثة والسيما السبورة التفاعلية 

.في تطوير اساليبهم و طرقهم في التدريس المعلمين تفيد *

.االضاءة على السبورة التفاعلية و اثارها على التعلم *

لفة في توسع االفاق وتشجع المعلمين وغيرهم الستخدام اساليب تقنية مخت*

العملية التعليمية
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ا واضافة توفير وقت المعلم الذي يحتاجه للكتابة على السبورة حيث يمكن كتابة الدروس مسبق•
.التعليقات والمالحظات اثناء الشرح

أخرى توفير إمكانية تسجيل الدرس كامال مع صوت المعلم وإعادة عرضه بعد حفظه في فصول•
.او ارساله الى الطلبة الكترونيا

لم نقل وتحريك في البرامج التعليمية متعددة الوسائط حيث يمكن للمتعةتتميز بتوفر عنصر الحرك•
.الرسومات واالشكال

كتب عليها فيتم عرض كل ما يباالنترنتإمكانية استخدامها في التعلم عن بعد بحيث يتم ربطها •
صوت وصورة للمعلم وهذا يساهم في حل مشكلة نقص المعلمين او االستفادة من المعلمين

.المتميزين

-الصوت)عرض الموضوعات الدراسية بطريقة مشوقه وجذابه نظرا لتوفر وسائط متعدده •
.وإمكانية التفاعل مع هذه المحتويات بالكتابه عليها وتحريكها(ديويالف-الصورة

نتائج استخدام السبورة الذكية في التعليم
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توصيات الستخدام السبورة الذكية في التعليم

التفاعليةومن ضمنها السبورةتزويد المعلمين بكافة المهارات التكنولوجية الحديثة*

.وملحقاتها

.في تدريس المواددام السبورة التفاعليةخحث المعلمين على است*

.بالنسبة للتلميذهميتهاتوفير تقنية السبورة التفاعلية بملحقاتها أل*

.عقد دورات تدريبية للمعلمين تساعدهم في تصميم عناصر الوسائط المتعددة وانتاجها*

.ةاجراء دراسات حول استخدام السبورة واثرها على بعض نواتج التعليم المختلف*



لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

ورقة عمل  
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فاعلية استخدام التعلم المدمج

لتنمية مهارات إنتاج القصص الرقمية
لمعلمات اللغة العربية

:إعداد الباحثة 
أميرة عبد الرحمن محمد سعيد الرفاعي. أ
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لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

ورقة عمل  
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-ب المتكررالغيا-فاعلية استراتيجيات التفكير المتشعب لحل المشكالت الدراسية 

(ريشبمحافظة أبو ع)وتنمية تقدير الذات لدي طالبات المرحلة المتوسطة 

رضية أحمد محمد صباغ/ أ
حفيظ المرشدة الطالبية بمدرسة ابتدائية ومتوسطة ت

القرآن بمحافظة بأبوعريش
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لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

ورقة عمل  
التعليم المدمج حلقة الوصل بين التعليم التقليدي والتعلم اإللكتروني

المقدمة للبورد الذهبي العالمي للتدريب واالستشارات

إشراف المعلمة

أمل أحمد ال فاضل

هـ1439-1440
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الهدف

وتحديد المتطلبات , تهدف ورقة العمل إلى توضيح مفهوم التعليم المدمج

وكذلك تعرف دور . والشروط الواجب توافرها لتنفيذ التعليم المدمج في المدارس

وتعرف إيجابياته . المعلم والمتعلم في التعلم المدمج في المجال التربوي

.والعوائق التي تقف في سبيل تطبيقه
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:مفهوم التعليم المدمج 

يشمل مجموعة من الوسائط المصممة يتمم بعضها بعضاً والتي تعزز التعلم 

مثل , يمكن أن يشمل عدد من أدوات التعلم" التعلم المدمج"وبرنامج . وتطبيقاته 

,  المقررات المعتمدة على اإلنترنت, برمجيات  التعلم التعاوني اإلفتراضي الفوري

. وإدارة نظم التعلم, وأنظمة دعم األداء اإللكترونية, ومقررات التعلم الذاتي

كذلك عدة أنماط من التعليم وفيه يمزج بين التعلم "التعليم المدمج "ويمزج 
المتزامن وغير المتزامن

86



شروط التعليم المدمج

,التخطيط الجيد لتوظيف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني في بيئة التعلم المدمج❑

.وكيفية استخدامه من قبل المعلمين والمتعلمين بدقة , وتحديد وظيفة كل وسيط في البرنامج

.لم المدمجالتأكد من مهارات المعلمين والمتعلمين في استخدام تكنولوجيا التعلم اإللكتروني المتضمنة في بيئة التع❑

أو في التأكد من توافر األجهزة والمراجع والمصادر المختلفة المستخدمة في بيئة التعلم المدمج سواء لدى المتعلمين❑

.حتى ال تمثل معوقاً لحدوث التعلم, المؤسسة التعليمية

طته وكيفية يتم فيها توضيح أهداف البرنامج وخ, بدء البرنامج بجلسة عامة تجمع بين المعلمين والمتعلمين وجهاً لوجه❑

.ودور كل منهم في أحداث التعلم, واالستراتيجيات المستخدمة فيه, تنفيذه

خالل العمل على وجود المعلمين في الوقت المناسب للرد على استفسارات المتعلمين بشكل جيد سواء أكان ذلك من.❑

.شبكة اإلنترنت أو في قاعات الدروس وجهاً لوجه 

تنوع مصادر المعلومات لمقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين❑ 87



مميزات استخدام التعليم المدمج

زيادة فاعلية التعليم❑

تنوع وسائل المعرفة❑

تحقيق التعلم النشط للمتعلمين❑

تحقيق التفاعل أثناء التعليم❑

المرونة التعليمية❑
88



مميزات استخدام التعليم المدمج

إتقان المهارات العملية❑

توفير الممارسة والتدريب في بيئة التعليم❑

يحقق الرضا عن التعليم❑

مصداقية التقييم❑

89



مشكالت التعليم المدمج

ى لتطوير عدم النظر بجدية إلى موضوع التعلم المدمج باعتباره استراتيجية جديدة تسع❑
.العملية التعليمية التعلمية

,  بة للمدرسصعوبة التحول من طريقة التعلم التقليدية التي تقوم على المحاضرة بالنس❑
 .واستذكار المعلومات بالنسبة للطلبة إلى طريقة تعلم حديثة

د عائقاً وهذا ما يوج, فغالبية البرامج واألدوات وضعت باللغة األنقليزية: مشكلة اللغة❑
.أمام الطلبة للتعامل معها بسهولة ويسر

.وعاً ماوارتفاع أسعارها ن, كنقص الحواسب والبرمجيات والشبكات : المعيقات المادية❑

90



مشكالت التعليم المدمج

ياب وغ, كعدم توفر األطر المؤهلة والخدمات الفنية في المختبرات. المعيقات البشرية❑
 .برامج التأهيل والتدريب للطلبة بصورة عامة

ً : المنهاج أو المادة الدراسية❑ ملفات لذا ينبغي تحويلها إلى, والتي ما تزال مطبوعة ورقيا
 .الكترونية يسهل التعامل معها

.صعوبات التقويم ونظام المراقبة والتصحيح والغياب❑

 .عدم وجود الكفاءة بين أجهزة الطلبة التي يتدربون عليها في منازلهم❑
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توصياتال

لتعليم إن تطبيق استخدام التعليم المدمج في مدارسنا وجامعاتنا وفى حقول ا❑

بل بصفة عامة يحتاج إلى فترة انتقالية تكون بمثابة تدريب جيد من ق

,  تعلميناختصاصيين في مجال تكنولوجيا التعليم للمعلمين واإلداريين والم

وتصميم البرامج , وعمل دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الحاسوب 

مكن وي. التعليمية دون إهمال أو تجاهل لدور الطرائق التقليدية في التعليم
.االستفادة في هذا المجال من تجارب البلدان األخرى
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.  كانون الثاني,27العدد , الشبكة العربية للتعليم المفتو ح والتعلم من بعد, مجلة آفاق, التعليم اإللكتروني( 2003)ابراهيم أحمد, الحارثي-1•

.عمان•

.عالم الكتب: القاهرة, الغريب زاهر التعليم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة, ( 2002)اسماعيل-2•

جامعة , يةبحث غير منشو ر، كلية الترب, التعليم اإللكتروني في الواقع السعودي في مقرر اتجاهات تربوية معاصرة ( 2007: ) تامر , الشهراني-3•

الملك سعود

•Alekse J. Heinze, Chris Procter (2004) : Reflections on the use oflended learning, the university of Sanford,-4

available. http://www.edu.salford.ac.uk/her/proceedings/papers/ah04.rtf

.مكتبة دار الكلمة:القاهرة ,1ط , عمليات تكنولوجيا التعليم( : 2003)محمد عطية , خميس-5•

 http://informatics.gالتعلــــيم اإللكتروني المــــدمج ( : 2012), محمــــد عبــــه راغــــب, عماشــــة-6•

•ov.sa/old/details.php?id=222 

,التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــيم المتمــــــــــــــــــــــــــــــــــازج(2013)ختــــــــــــــــــــــــــــــــــام , المليفــــــــــــــــــــــــــــــــــي-7•

•http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?717

.جامعة دمشق ,التعليم اإللكتروني ودوره في العملية التعليمية( : 2008)مرام فجر, ياسر محمد والحصة, نصار-8•

.مكتبة الرشد, الرياض ,المملكة العربية السعودية,1ط, منظومة تكنلوجيا التعليم( : 2003)عادل, أحمد و سرايا, سالم-9•

(  2008)عبد المولى السيد , و السيد, حسن الباتع محمد, عبد العاطي-10•
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ورقة عمل  
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في ( Course Lab)فاعلية مقرر إلكتروني قائم على برنامج الكورس الب

مرحلة تدريس العلوم على تنمية التحصيل ودافعية االنجاز لدى طالبات ال
المتوسطة

منال مهنا سالم األحمدي: الباحثة



أهداف البحث

.ـ تحديد المعايير الالزمة لتصميم المقرر اإللكتروني 1

رنامج ـ تصميم مقرر إلكتروني لوحدة كيمياء المادة من مادة العلوم للصف الثالث المتوسط باستخدام ب2
.هالتصميم المقررات االلكترونية في ضوء المعايير التي تم التوصل إلي( Course Lab)الكورس الب

على تنمية التحصيل في -المصمم باستخدام برنامج الكورس الب -ـ تقصي فاعلية المقرر اإللكتروني 3
.من مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط " كيمياء المادة"وحدة 

على تنمية دافعية اإلنجاز -المصمم باستخدام برنامج الكورس الب-ـ تقصي فاعلية المقرر اإللكتروني 4
.الدراسي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط

ـ التعرف على مدى العالقة االرتباطية بين تحصيل الطالبات عينة البحث، ودافعيتهن لإلنجاز في مادة 5
.العلوم
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أهمية البحث

ـ يساعد البحث الحالي المعلمين بشكل عام؛ ومعلمي العلوم بشكل خاص في التعرف على كيفية 1
.(باستخدام برنامج الكورس الب)تصميم المقررات اإللكترونية وفق أسس تصميم البرامج التعليمية

ـ يعد البحث الحالي استجابة لتوصيات العديد من الدراسات والمؤتمرات الحديثة التي تنادي 2
.بضرورة توفير فرص أفضل للتفاعل في التعليم

ـ يساير هذا البحث طرق التدريس الحديثة المعتمدة على التعلم الذاتي من خالل استخدام أساليب 3
.التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد

.ـ يقدم نموذج لمقرر إلكتروني قد يفيد معلمي العلوم أثناء تطبيقه في العملية التعليمية4

. ـ تناول دراسات جديدة بمتغيرات جديدة ومقررات أخرى باستخدام نفس معايير التصميم5
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التوصيات

ـ االستفادة من المقرر االلكتروني الذي تم تصميمه في هذا البحث وذلك من خالل إعادة تطبيقه 1
.على عينات أكبر 

)ـ االستفادة مما يتيحه برنامج الكورس الب2 Course Lab من مميزات في تصميم المحتوى ( 
.التعليمي، واالختبارات بأنواعها المختلفة

ـ عقد الدورات التدريبية؛ بغرض تدريب المعلمين على تصميم المقررات إلكترونياً وفق معايير 3
.تصميم المقررات االلكترونية

ـ التوسع في تطبيق المقررات اإللكترونية على كافة المناهج الدراسية ؛ لما فيها من حل مشكالت 4
.  وثقل الحقيبة المدرسية, كسر الروتين: عديدة ومن أهمها
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لمقترحاتا

ترونية ـ فاعلية موقع تدريبي مقترح في تنمية مهارات إنتاج المقررات االلك1
.لمعلمات العلوم في مراحل التعليم العام( Course Lab)باستخدام برنامج 

ـ تقويم المقررات اإللكترونية لمناهج العلوم المطورة2

.وفق معايير تصميم مقترحة

ـ متطلبات تفعيل المقررات االلكترونية 3

.بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية
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المراجع

:المراجع العربية: أوال•

.سانية،جامعة آكلي محند أولحاج،كلية العلوم االجتماعية واإلن(غير منشورة)عالقة التحصيل الدراسي بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس،رسالة ماجستير (.م2013)حدة،لوناس،•

145، عزهرأثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف األول الثانوي بالمملكة األردنية الهاشمية في مقرر الكيمياء، مجلة كلية التربية جامعة األ(.م2011)الدويكات،عماد كمال،•

.486-473.،ص ص3،ج

دارس ابن لعلوم بمفاعلية تصميم وإنتاج برمجية تعلميه وفق معايير تصميم التعليم ودراسة فاعليتها في تحصيل طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة ا(. م2011)السنيدي،أمل عبدهللا،•

.،كليات الشرق العربي،الرياض(غير منشورة)خلدون االبتدائية،رسالة ماجستير

.أساسيات التعليم االلكتروني في العلوم،عمان،دار وائل(.م2009)الشناق،قسيم محمد؛بني دومي،حسن علي،•

يس لتدرفاعلية مقرر الكتروني مقترح في طرق تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات التواصل االلكتروني واالتجاه نحو مهنة ا(.م2010)عمران،خالد عبداللطيف،•

-203. ،جامعة عين شمس، كلية التربية،ص ص158لدى طالب كلية التربية، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،الجزء الثاني، ع

261  .

لدى طالب الدراسات العليا وأثره على التحصيل المعرفي والدافعية لإلنجاز،المؤتمر (moodle)فاعلية مقرر إلكتروني لتنمية مهارات استخدام نظام موودل(.م2010)محمد،نبيل السيد،•

.    م2011فبراير،(23-21)الدولي الثاني للتعلم اإللكتروني، الرياض، 

.،المدينة المنورة، مكتبة دار الزمان للنشر و التوزيع(1ط)المعلوماتية والتعليم القواعد واألسس النظرية،(.م2005)المحيسن، إبراهيم عبدهللا،•

جلة جامعة فاعلية وحدة محوسبة في الهندسة لتنمية التفكير الهندسي والتحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي،م(.م2014)النجار،إياد محمود؛وفرج هللا عبدالكريم موسى،•

.144-108،ص ص (2)18األقصى،سلسلة العلوم اإلنسانية،م

• ً :المراجع األجنبية:ثانيا

•Dweck, C.SV.( 1986). Motivational processes affecting learning.  

•Ravaglia, A.(2008). Computer based mathematics and physics,Gifted Child Quarterly,39 (1),p.p.7-13
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ورقة عمل
فاعلية بيئة موقع إلكتروني قائم على المحاكاة

لتنمية وعي الطالب نحو احتياجات سوق العمل 
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:إعداد الباحثة

إيمان محمد عبد هللا ابو شاهين
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لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 



أهمية استراتيجية تدريس األقران وطريقة التطبيق

تعد استراتيجية تعليم األقران إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني ومن•
لى مبدأ االستراتيجيات الهامة في مجال تعليم ذوي اإلعاقة العقلية حيث تستند ع
أفضل تأثير األقران والذي يفترض أن يتعلم األقران مع بعضهم البعض بطريقة

ويمكن أن تتم هذه الطريقة عن طريق دمج طفل عادي مع طفل ذوي حاجة أو 
راف طفالن ذوي حاجة مع بعضهم ويقوم األخصائي بتحديد خطوات يتبعوها وبإش
حاجة من األخصائي على كل خطوة بشكل مباشر او غير مباشر حسب ما تتطلبه ال
ة وعدد وتقديم تعزيز فوري بعد االنجاز ومن الممكن أن يمتد تعلم هذه المهارة لفتر
اهم من الجلسات وأن يحرص األخصائي على تحقيق المبادئ االساسية التي تس

ألخر االستراتيجية في تطويرها من التعاون والمهارات االجتماعية وتقبل الطرف ا
راعاة وتأثير األقران االيجابي والتأكيد على اختيارها مع ما يناسبها من مهارات وم

حالة الطفل وقدراته 
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شروط استخدام استراتيجية تدريس األقران مع التالميذ ذوي 

قليةعاإلعاقة ال

يتّبعها تدخل المعلم بشكل فعّال وفي أوقات مناسبة، وتحد يد و وضع خططه ل•

المتعلمالتالميذ األقران بالتنفيذ، مالحظة أداء كل من التلميذ المعلم والتلميذ

أهداف هذه ( المتلقـي)والتلميـذ ( القرين )، وإدراك المعلم (المتلقي) 

قن أسس ،كما ينبغي له أن يت(القرين)االستراتيجية، والعمل على تعزيز المعلم 
.المادة التي سيقوم بتدريسها لزمالئه 
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نتائج استخدام 

استراتيجية تدريس

االقران مع ذوي 

اإلعاقة العقلية 

تحسين قدرات -1
.الطلبة المختلفة 

ة تساهم في تنمي-2
.المهارات

تساعد على -3
االنخراط االجتماعي 

.وتقبل االخر

المشاركة والتعاون-4
في عملية التعلم 

.والتعليم

التخلص من بعض-5
السلوكيات الخاطئة 

...  الخجل -االنانية )
(الخ

اعتمادها على -6
دد الخبرة الحسية وتع

.الحواس

تدمج بين الحركة -7
والتعلم بطريقة 
.مناسبة ومترابطة



التوصيات

التأكيد على استخدام استراتيجية تعليم األقران بأنواعها في تعليم التالميـذ -1

التربية الخاصة وذلك لتميزها بتنمية مهاراتهم وفاعليتها في إزالة بعض العوامل 
.النفسية

ضرورة فتح دورات من قبل جهات االختصاص لتـدريب معلمـي الصـفوف -2

الخاصة الستخدام هذه االستراتيجية وامثالها من استراتيجيات التعلم التعاوني في 
.التعليم 

تضمين مناهج لتدريس طالب الجامعات استراتيجية تدريس األقران وغيرها من -3
.االستراتيجيات الحديثة

اجراء المزيد من األبحاث والدراسات حول افضل االستراتيجيات مع طالب -4
.التربية الخاصة  106



المراجع

فاعلية استخدام استراتيجية تدريس األقران في( 2007)داليا فاروق , عبد الكريم •
لة أبحاث مج, تنمية مفهوم الذات لدى طلبة قسم الجغرافية في كلية التربية األساسية 

.43-22ص( 7)مجلد(. 1)ع.كلية التربية األساسية .

ة مدى تطبيق استراتيجيات التدريس الحديث( 2016)أخضر، أروى بنت علي عبدهللا •
مجلة التربية الخاصة , على ذوي اإلعاقة من وجهة نظر المعلمين و المعلمات 

-423ص , 3مجلد ( 11)ع . مصر -مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل -والتأهيل 
462  .
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التجربة  اليابانية  في التعليم
إعداد 

علـي مهـران هشـام/ البروفيسور الدكتور
أستاذ زائر جامعة هوكايدو اليابان

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

112



ـامعلـي مهـران هش/ البروفيسور الدكتور

استاذ زائر بجامعة هوكايدو باليابان❑

كويتاستاذ التخطيط البيئي والعمراني بال❑

ةاستشاري التدريب والتنمية البشري❑

فرنسا–مدير المعهد العربي االوربي ❑

أول مصري عربي افريفي حاصل على ❑

ان الجائزة العالمية لالبداع البيئي الياب

2001



.

لماذا التجـربة اليابانيـة ؟
:المبادئ  العامة

المساواة –الحرية –تقديس العمل–أحترام اآلخر –العدل # 

نموذج الكايزن-جودة المنتـج واستمراره -روح الفريق 

(لحسنة المزج بين التكنولوجيا والتقاليد والتراث والعادات ا) لى المجتمعات العربية إأقرب التجارب # 

–تكنولوجيا غربية بروح يابانية : الميجى  االمبراطور المصلح # 
يابان غنية بجيش قوى

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


.

التعليـم

ي 
ي اللغة اليابانية يعن 

 
(教育)"  = إكو-كيو”التعليم ف

ي التش"كيو"وهي تتكون من حرفي    
جيع عىلوالذي يعن 

(ون بمعن  تقليد ما يفعل اآلخر )التقليد والمحاكاة   
ي " إكو" وحرف  

تربية الطفل"والذي يعن 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


.

التعليميةالفلسفة

واالستنتاجوالتحليل التدريب على التفكير = 

التخلى عن نمط  النقل= 

و الحفظ والتلقين

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


.

التعليميةاإلدارة

مركزية التخطيط والتوجيه= 

المركزية فى التنفيذ والجودة = 

واالبتكار

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf




.



اليابان-مواقف انتظار النقل العام لخدمة اإلنسان 



.

دقائق في السنة 10متوسط القراءة لكل فرد في المنطقة العربية يساوي # 

ألف دقيقة للفرد الواحد في اليابان12مقابل 

كتاباً في السنة 400عدد الكتب المتوفرة للطفل العربي، مثالً، ال تزيد عن # 

كتاباً في السنة،13260مقارنة بالطفل األمريكي والياباني المتوفر لهما 

كتاباً،  3837والطفل البريطاني# 

كتاب،2118والطفل الفرنسي # 

1458والطفل الروسي # 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=M_pIK7ghGw4


التعليم

اف واكش-اللغة  -لرياضيات اال يوجد به رسوب ولتعليم  : االبتدائى* 

المهارات

للتحليل والمحاكاة وتنمية القدرات واكتشاف : االعدادى والثانوى* 

المواهب ورعايتها

للتخصص واالبتكار والتحديث واالبداع: الجامعة ومابعدها * 

.



.

العمل+ علم ال+ االخالق 

روح الفريق+ بجودة 

=
نهضة اليابان

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DQVK5X3h6JJc&psig=AOvVaw01u8GHQD4wV8rxW5GulEkJ&ust=1551292488204510


.

:طريقة التدريس تدور حول •

لتفكير اإلبداعيا•

الضمير األخالقي•

المهارات التواصلية•

الموهبة الخاصة

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


https://www.elnabaa.net/647191


http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


.

التعليم

يوم عن الطالب األمريكى 60يوم فى السنة ، زيادة 240الدراسة •

مساءا  5صباحا حتى 8من •

المدرس يتأخر بالمدرسة حتى السادسة أو السابعة مساءا•

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


سلوكيات



ن ـدأ بالممكـأب
لـجيب لك المستحيـيست

والمستحيـل اليـوم

ممكـن فى الغـد
والغد قريب



سابورو-سيسو كينو 



التعليم
.



.



https://paltimes.net/post/201142/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


التعليم
أيها التلميذ عندما تمشى خلف معلمك 

ضع مسافة بينك وبينه

حتى التدوس قدماك ظله

.



التعليم
.





الجـودة 

بحاجات المستفيد حاليا ومستقبالالوفاء: ديمنج=  

مع استخدامات المستفيدما يتالءم: جوران= 

مع     متطلبان المستفيدينالتطابقإنها :   جروسبى =    

فائدة المستفيد دوما واكثر اقتصاديا واكثرمايرضى: إيشكاوا= 

.



جودة التعليم
ال تقاس بمعايير

شهرة الجامعات والمدارس الدولية فقط،

بل أصبح المقياس؛ 

مستوى البرامج الدراسية، 
ومستوى الطالب 

الذي يعتبر المنتج النهائي

.لنظام التعليم في كل دولة



( PISA)وفقًا الختبار 

برنامج تقييم الطالب الدوليين 

فإنه يتم تقييم الطالب 

بالنظر للمهارات العملية 

التي اكتسبها عبر نظام 

التعليم اإللزامي، ومقدار

االستفادة من تلك المهارات، 



:سمات التعليم في اليابان

:االدب قبل التعليم= 

الطفل منذ دخوله إلى المدرسة 

،(الصف الرابع)وحتى سن العاشرة 

ويتعلم الطفل خالل تلك السنوات 

كيف يحترم اآلخرين، 

وأن يكون لطيفا مع الطبيعة والحيوانات،

ويتعلم صفات الكرم والتعاطف،

.باإلضافة إلى مهارات ضبط النفس ومفهوم العدالة



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.youm7.com/story/2017/4/7/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B2/3179273&psig=AOvVaw3HagfaF2nVojNWWQO8wqnG&ust=1551294815983439


:النظافة مهمة الطالب= 

تخلو أغلب المدارس اليابانية من عمال النظافة

بأهمية التعاونالطلبة والهدف من ذلك إشعار

والعمل ضمن فريق، واحترام العمل،

واداب السلوكعالوة على تعليمهم قيمة النظافة



:ال رسوب

ساعات في الدراسة8يقضي الطالب الياباني 

النظامية خالل اليوم، لكن الطالب الذين يريدون

االلتحاق بالمدارس الثانوية

يحضرون ورش عمل إضافية 

بعد انتهاء الدوام اليومي لتحقيق

مزيد من االستذكار



:االلتزام بالزي المدرسي الموحد

تطالب المدارس اليابانية طالبها 

بااللتزام بزي تقليدي موحد 

ويغلب الطابع العسكري 

ي الذكور، ذعلى 

وثياب البحارة لإلناث، 

والفكرة من توحيد الزي

إزالة الحواجز االجتماعية 

.وتعزيز الشعوربالمساواة واالنتماء للمجتمع



.

التعليم

JUKUمدارس ال •
ة وهى مدارس تحضيرية تحت ادارة عائلية فى بيئ•

من طلبة االبتدائى يذهبون اليها بعد 24% مريحة 

المدرسة او فى ايام االجازة

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


اختبار واحد يحدد المستقبل

وهو دقيق وصارم للغاية إلى درجة أنهم يسمونه

”اختبار الجحيم“

فهو يحدد أهلية كل طالب في الدراسة بكليات

معينة،



:اإلدارة األبوية 

ن يوجد ترابط وثيق  وعالقات قوية بي

المدرسة ومعلميها  والمنزل سواء الطالب

أواالسرة



في اليابانطالب المرحلة الثانوية 

يكون قد تعرض ..عاًما15البالغ من العمر 

الم يتعرض لهومهارات لتعليم ومعرفة

أو 17مريكي إال إذا بلغ من العمر األطالب ال

عاًما18



https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Japanese_Middle_School.jpg/220px-Japanese_Middle_School.jpg&imgrefurl=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86&docid=2kVzzYCHkjW6OM&tbnid=63yv7VFpxf7RBM:&vet=10ahUKEwjr0v26hdrgAhWsp4sKHZ0mAssQMwhZKCUwJQ..i&w=220&h=165&bih=654&biw=1360&q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86&ved=0ahUKEwjr0v26hdrgAhWsp4sKHZ0mAssQMwhZKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


محاكاة 

أو نقل 

التجربة  اليابانية 
إلي مصــــــــر



.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf








مهارات 3
المعرفة، "هي 

والصحة الجسدية، 

”والمهارات االجتماعية

الياباني" مجتمع التعلم"أساس النجاح في 

والتي تطبق حاليًا

في المدارس المصرية اليابانية

بحسب  المناهج المصرية



 TOKKATSUالتوكاتسو

“أنشطة تعليمية خاصة"والذي يعني 

بشكل فعال بالتعاون مع" التعلم من خالل الممارسة"من أنشطة 

ه ويمّكنه أصدقائهم، حيث تمكن الطالب من التفكير والتصرف بمفرد

ى من بناء عالقات جيدة مع الطالب اآلخرين ما يساعد التالميذ عل

التعلم من بعضهم البعض بشكل أفضل





https://www.youm7.com/story/2017/9/15/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-14/3413504


:عالميـة القضـايا الكونية
لعل حادثة التسرب اإلشعاعى فى 

كم جعلت معظم سكان العالم فى حالة هلع , م 2011مفاعل فوكوشيما اليابانية فى مارس 

لىفاألمر البيئى  ال يعنى اليابان  أو غيرها بل يشمل الكائنات كافة ع, وخوف وترقب 

ن التفكير في المحيط المباشر ال يمكن أن ينفصل عن الفعل إ. كوكب األرض

على صعيد شامل وعالمي،  

Think Globally and Act Locally          



.

D
E
V
E
L

ENVIR  O NMENT
P
M
E
N
T

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150970293745554&set=a.10150131540325554.399062.10150107207270554&type=1&ref=nf


ة ـوالخاتم.... ة ـالخالص

مالمح التعليم فى اليابان 
المركزية والال مركزية -

روح الفريق -

النظام والمسؤولية -

االجتهاد موازى للذكاء والموهبة-

الدراسىءالكم المعرفى ، ثقل العب--

ارتقاء مكانة المعلم-

ولياء االمور والطالبأالعائلية بين المعلم وةالعالق--

االنتماء لليابان ونهضة اليابان هى الهدف-



:التالىاإلدارة اليابانية على تركزت

.وحسن اختيار المديرالمشاركة في صنع القرار-
.االجتهاد أهم من الموهبة والذكاء -

.العمل المقرون بالتجربة والجودة-

(.اليابانىالكايزننموذج ) التدريب المستمر وتحسين العمل -

.األجتماعىوالتفاعل الفعالةاإلدارة األبوية والمشاركة-

الفريقالتخلي عن الفردية وتعظيم الذات والعمل بروح -

العالمفىتعزيز االختراع واالبداع والبحث عن كل جديد -
.توفير االمن والراحة المعيشية  والسالم المجتمعي للفرد -
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الأمن الرمقى
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اسة هو الخصوصية الرقمية وحماية المعلومات الحس

ن وهو اإلجراءات الوقائية لضمان سالمه المستخدمي 
.وأمن شبكاتهم 



الأمن الرمقى
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ليس بترف وإنما هو من الضروريات



أأمهية الأمن الرمقى
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:  على جميع المؤسسات مثل

(ميةالتعلي–اإلقتصادية -األمنية –العسكرية )
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المواطنة الرقمية في المدارس

هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا

طالبنا سيودعون قريباً طرق التدريس التقليدية



Eng. Tarek Abd El Fattah
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املواطنة الرمقية يف املدارس

Digital Citizenship

هى توجيه وحماية 

حديثةتوجيه نحو منافع التقنيات ال•

.حماية من أخطارها•
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املواطنة الرمقية يف املدارس

عناصر إتفقت عليها الجمعية 
ليمالدولية للتكنولوجيا في التع

Digital Citizenship

International Society 
for Technology in 

Education
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Digital Citizenshipاملواطنة الرمقية يف املدارس



التحول الرقمي بوابة المستقبل 
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همددات الأمن الرمقى



همددات الأمن الرمقى•

Eng. Tarek Abd El Fattah 177

هجوم القرصنة الكاملة•

مهاجمة المعلومات المرسلة•

هجوم تعطيل الخدمة•

الفيروسات•

الهاكرز •
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هجوم القرصنة الكاملة
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:ما هو الفيروس 

هو برنامج تخريبيّ 

يتم برمجته بأيدي

مبرمجين محترفين

Eng. Tarek Abd El Fattah
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:طرق العدوى

وسمصابة بالفيرفالشاتسطوانات أو إ-1

البريد االلكتروني-2

اإلنترنتتحميل برامج من -3

ةلينكات مرسله من خالل برامج الدردش-4
Eng. Tarek Abd El Fattah
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وساتأعراض اإلصابة ❑ بالفي 

Eng. Tarek Abd El Fattah 185
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:أعراض اإلصابة 

.تكرار رسائل الخطأ في أكثر من برنامج-1

.ظهور رسالة تعذر الحفظ لعدم كفاية المساحة-2

.ختفاء بعض الملفات التنفيذيةإتكرار -3

نظام التشغيلحدوث بطء شديد في إقالع-4

.التطبيقاتحدوث بطء شديد تنفيذ بعض -5

.رفض بعض التطبيقات للتنفيذ-6
Eng. Tarek Abd El Fattah
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:أعراض اإلصابة 

.ظهور رسالة تعذر الحفظ لعدم كفاية المساحة

Eng. Tarek Abd El Fattah
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وسائل حماية المعلومات❑



وسائل حماية المعلومات ✓
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ة البطاقات الذكيّ 



وسائل حماية المعلومات ✓
يّة الوسائل البيولوج

Eng. Tarek Abd El Fattah 191

(DNA) -الحمض النووي

األصابعبصمات-

األصابعأواليدهندسة-

الوجه-

(العينقزحية)العينبصمة-

العينشبكية-

:السلوكيةالخصائص

الصوتعلىالتعرف-

(اإلمضاء)التوقيععلىالتعرف-

.المفاتيحلوحةإستخدامفياليدحركةإيقاع-
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لتحقيققق أعلققى مسققتوى مققن•

الحماية يمكن دمج أكثر من

. سمة في الوقت نفسه

وسائل حماية المعلومات ✓

Eng. Tarek Abd El Fattah



وضع برامج مضادة للفيروسات •

وسائل حماية المعلومات ✓
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وضع برامج مضادة للفيروسات •

وسائل حماية المعلومات ✓

Eng. Tarek Abd El Fattah 194



وسائل حماية المعلومات ✓

195

USB Shortcut Virus

Eng. Tarek Abd El Fattah

Shortcut Virus Remover
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عمل نسخ إحتياطيّة•

وسائل حماية المعلومات
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وسائل حماية
المعلومات 



.تنشر الوعي بين المستخدمين لشبكة اإلنترن•

Eng. Tarek Abd El Fattah 198

حجب المواقع اإلباحيه
OpenDNS Family:

208.67.222.123
208.67.220.123

Yandex Family:
77.88.8.3
77.88.8.7

Norton Connect Safe:
198.153.192.50
198.153.194.50
Safe Surfing:

180.131.144.144
180.131.145.145

وسائل حماية المعلومات
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وسائل حماية المعلومات



وسائل حماية المعلومات ✓

ةطلب تفعيل فلتر عائلى من مزود الخدم•
Eng. Tarek Abd El Fattah 200
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.UPSدعم أجهزة عدم انقطاع التيار 

202

وسائل حماية المعلومات

Eng. Tarek Abd El Fattah



وسائل حماية المعلومات

Eng. Tarek Abd El Fattah 203

http://www.ekb.eg/ar/hom

http://www.ekb.eg/ar/hom
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لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

تأهيل المؤسسات التعليمية لالختبارات الدولية
اعداد 

حممد السيد علي/ د
املدرب الرتبوي الدولي

استشاري اجلودة التعليمية

حممد حكيم/ أ
الخبير التربوي الدولي

استشاري التخطيط والجودة 

مدرب معتمد من جامعة عين شمس
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نحنمن

محمد السيد علي/ د

المدرب التربوي الدولي

استشاري الجودة التعليمية

مدير مؤسسة العربية لالستشارات التربوية 

والتدريب

محمد حكيم/ أ

الخبير التربوي الدولي

استشاري التخطيط والجودة 

مدرب معتمد من جامعة عين شمس
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مةأنظبناءعلىالتعليميةالمؤسساتمساعدة

بنيوتوالعصريةاألصالةبعديتراعيتعليمية

عالملدخولوتتطلعبتاريخهاتعتزأجياال
.المستقبل

يمية بناء قيادات تربوية قادرة على تنفيذ اآلليات التعل

ربوية والتعلمية ،متواصلة مع كل جديد فى التطبيقات الت
. وصوال للتنمية الشاملة داخل مؤسساتهم التعليمية

الرؤية

(our vision)

الرسالة

(our mission)

4
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:الهدف
يقتحقمنالتعليميةالمؤسساتتمكين

المعلمينأداءفىالجودةعالىإنجاز

سطىالووالقياداتالتربويينوالمشرفين
.والعليا

:المنهجية
منهجيةعلىتقومعملمصفوفاتتقديم

(adia)المؤسساتفىبهاوالمعمول

.المتطورةالتعليمية
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:خبراء المشروع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويلطتاريخلهمتربويينخبراءعلىالمشروعيعتمد

قويمالتوبرامجالتعليميةاألنظمةوتصميمبناءفى

المؤسساتأطرافكللمساعدةالدوليةوالقياس

اجتيازفىالجودةعاليإنجازطالبهملتحقيقالتعليمية
.الدوليةاالختبارات
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:البرامج الدولية للمشروع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطالبأداءوصولإلىتهدفطموحةبرامجوهي

فىأقرانهممستوىإلىالتعليميةالمؤسسةفى

المالعأنحاءكلفىالمتطورةالتعليميةالمؤسسات
دوليةاختباراتعبر

PIRLS
TIMSS

PISA
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:PIRLSالدوليالبرنامج-

:

دم وهو البرنامج الدولي لقياس مدى تق

القراءة فى العالم 
PROGRESS IN 

INTERNATIONAL READING 
LITRACY STUDY

تعقد بصورة دورية كل خمس و

سنوات،لقياس قدرات طلبة الصف 

ة الرابع االبتدائي في مهارات القراء

.بلغتهم األم
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:الطلبةالدوليالبرنامج PISA

ةوهو برنامج دولي لتقييم  الطلب
Program International for 

Students Assessment 

ة في تهدف لقياس درجة استعداد الطلب

( الصف العاشر)سنة 15سن 

لمواجهة تحديات المجتمعات 
المعاصرة
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:TIMSSالدوليالبرنامج-

:

وهو برنامج اإلتجاهات الدولية فى 

الرياضيات والعلوم
Trends in International 

Mathematics and
Science Study

جهات هي اختبارات عالمية لتقويم التو

ي في مدى تحصيل الطالب في مادت

.العلوم والرياضيات 



-1-العملإستراتيجية

يةالتقييمات األول

-2-

إعداد الحقائب 

التدريبية

-3-

تصميم النماذج

-4-

بناء البرنامج 

االلكتروني

-5-

إعداد الكتيبات

-6-

التدريب

214
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:استراتيجية العمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وميقاالختباراتفىدوليةمستوياتإلىللوصول

تصلالتىالذكيةالخطواتمنمجموعةعلى

توياتمسإلىبطالبهاللوصولالتعليميةبالمؤسسة
الدوليةاالختباراتفىأقرانهم
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:التقييمات األولية-1

216



16

:إعداد الحقائب التدريبية-2

217



16

:تصميم النماذج-3

218
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:بناء البرنامج االلكتروني-4

219



16

:إعداد الكتيبات-5

220



16

:التدريب-6

221



التعلم المتعدد القنوات المصاحب للتعليم التقليدي

222

محمد خالد يحي البخشونجى. د

له -1986مهتم بتكنولوجيا تعلم الرياضيات من -1991كتوراه فى الرياضيات عام د

كما -اهزه تجارب فى تطبيق تعلم الرياضيات باستخدام برمجيات قام بانتاجها وبرمجيات ج

.قام بتجربة استخدام منصات االنترنت فى تعلم الرياضيات من بعد

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 



التعلم االلكترونى للرياضيات

بدأ التعلم الحديث وتطويره بمناقشة هذه المفاهيم 

التعلم من بعد •

التعلم متعدد القنوات     •

التعلم الذاتي•

التعلم من خالل االنترنت•

التعلم باستخدام البرمجيات •

التعلم باستخدام الملتيميديا •

simulationالتعلم بالمحاكاة •

virtualالتعلم باستخدام الواقع االفتراضي• reality
223



بعد منالتعلم 

ي الموقع يقوم التعلم من بعد على عدم اشتراط الوجود المتزامن للمتعلم مع المعلم ف•

. نفسه

.  وبهذا يفقد كال المعلم والمتعلم خبرة التعامل المباشر مع الطرف اآلخر•

.  ومن ثم تنشأ الضرورة ألن يقوم بين المعلم والمتعلم وسيط•

.  وللوساطة هذه جوانب تقنية وبشرية وتنظيمية•

سطة من ومهما تكن هذه الوساطة فلن يستطع تالميذ المرحلتين االبتدائية والمتو•

التعلم الذاتى 

224



بعدمنالتعلم 

ها حلول هناك قدر من االنبهار بالتعلم من بعد، وباستخدام التقنيات األحدث، وكأن•

.  سحرية، دون تمحيص

كالت هذا، على حين يواجه التعلم من بعد، والتعلم متعدد القنوات بوجه خاص، مش•

...ة ، لن نناقشها االن ولكنعديد

هل تصلح لتالميذ وطالب المراحل الدراسية قبل الجامعية ؟•

يجب ان يكونوا تحت رعاية وتوجيه مستمر•

225



الحل 

• هو 

226



التعلم المتعدد القنوات المصاحب للتعليم التقليدي

ليتعلم الطالب وهو اقتراح لتعليم  يختلط فيه الفكر التقليدي والفكر االلكتروني•

تخدام منذ نعومة أظافره على االعتماد على النفس في التعلم االلكتروني باس
البرمجيات واالنترنت

ويسمى •

هندسة التعليم•
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التعلم المتعدد القنوات المصاحب للتعليم التقليدي

وطالب يقوم المعلم بتوجيه تلميذ المرحلة االبتدائية والمتوسطة•

مل معها المرحلة الثانوية إلى اختيار البرمجية المناسبة لكي يتعا

ويتابع معهم طريقة استخدامها وأهدافها والمردود العلمي من 

استخدامها وتسجيل كل هذا في دفتر خاص لكل من المعلم 

والطالب
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امثلة

    sketch pad  programبرنامج اسكتش باد •

www.dynamicgeometry.com

:برامج رسم الدوال مثل 

•graphmatica       – java 

•jif animation      – java applet  - …       

 simulation programبرامج المحاكاة  •

229

http://www.dynamicgeometry.com/


امثلة على الصف الخامس االبتدائى        

نوع الزاوية•

قياس الزاوية •

انشاء زاوية •

الزاويتان المتكاملتان على خط مستقيم•

خواص المثلث •

خواص المربع•

230



امثلة على الصف التاسع متوسط             

محاور المثلث •

الدائرة خارج مثلث •

نقطة تالقى منصفات زوايا المثلث •

الزاوية المركزية ضعف المحيطية•
231



امثلة على رياضيات المرحلة الثانوية        

مماس الدالة•

مشتقة الدالة•

تكامل الدالة •

رسم اية دالة وايجاد مشتقتها وتكاملها وتحديد القيم الحدية لها•

232



بعض طرق عرض الرياضيات على االنترنت

على يذكر الباحثون أسماء كثيرة  وطرق متنوعة لعرض الرياضيات

االنترنت 

الموادباقىولكنى الخصها من نقطتين وهى نفس طرق عرض 

التعلم غير المتزامن •

التعلم المتزامن •

233



اساليب استخدام الحاسوب فى تدريس الرياضيات

(التعلم غير المتزامن) اسلوب التدريب والمران•

المراجعه تمارين كثيرة متنوعه موضوعية ومقالية واختبارات ذاتية التصحيح و

كما يمكن استخدام فيديوهات للشرح... 

(التعلم المتزامن)اسلوب التدريس الخاص•

خالل منصات التعلم المتزامن كما لو كانت دروس تقوية

وتتحول هذه الدروس الى فيديهات بعد الشرح العادة استيعاب الدروس
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شكرا مدرستي
اعداد 

عبير فؤاد عجمي. د

مستشار  اسري وتربوي

مدرب دولي معتمد –خبير تصميم الحقائب التدريبية التربوية 

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 
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مستشار  أسري  وتربوي •

وية خبير تصميم الحقائب التدريبية الترب•

مدرب ومحاضر معتمد  بجامعة عين شمس•

مدرب دولي معتمد•

باالكاديمية العربية الكندية–

 N E Nبالشبكة االهلية للتعلم –

استشاري موارد بشرية  وتطوير مؤسسي•
@trainer_abeer

www.facebook.com/abeer.fouad.75

عبير فؤاد عجمي





معنى المدرسة  



طابور الصباح 



المدرسة مش جدران



زمالء الفصل



األنشطة في المدرسة



التجاوب مع المدرسشغف العلم



اللغات



الكمبيوتر



التشجيع واالبتسامة



المدرسة بيتنا  الثاني



الشكر والعرفان







عبير فؤاد عجمي
training2009training@gmail.com

whatsApp:  0021120138814

mailto:training2009training@gmail.com


توصيات المؤتمر

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 





توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالثاني المؤتمر العربي الدولي 

(المناهج وطرق التدريس)بعنوان 

mailto:goldenboard1@gmail.com
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محاضرة بعنوان خرطنة التدريس ونمذجته

خبير هندسة المناهج وطرائق التدريس

حسني اهلامشي/ الدكتور 

محاضرة بعنوان التجربة اليابانية في التعليم

أستاذ زائر جامعة هوكايدو اليابان

علي مهران هشام/ الربوفيسور الدكتور 

محاضرة األمن الرقمي والتقنيات الحديثة في التدريس

مدرب دولي معتمد 

طارق عبد الفتاح عبد اخلالق/ املهندس 

استشاري التدريب التربوي والجودة

حممد حكيم حممد عبد النعيم/ األستاذ 

محاضرة تأهيل المؤسسات التعليمية لالختبارات الدولية

اتمدرس رياضيات بالمعهد العالي للحاسب

حممد خالد البخشوجني/ الدكتور 

محاضرة بعنوان التعلم المتعدد القنوات

رئيس املؤمتر 
األستاذ حسني رمضان

مقرر املؤمتر 
الدكتورة عبري فؤاد عجمي

عليماملؤمتر العربي الدويل الثاني لضمان جودة الت
بعنوان املناهج وطرق التدريس

محاضرة بعنوان شكًرا مدرستي

مستشار اسري وتربوي

عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 


