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, البشريةوارد ـموال

اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, والتسويق وخدمة العمالءبيعات ـموال
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http://www.golden-board.com/crt
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ي للتدريب واالستشاراتـمورئيس جملس إدارة البورد الذهبي العال

عتمد من جامعة عني مشسـمدرب الدويل الـموال
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إللقاء كلمة الرتحيب وافتتاح الـمؤمتر
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تعلم بشكل مستمرالاإلنسان يف حاجة إىل ترقية فكره و
بشريوجيب أن نطور التعليم بشكل مستمر حىت يتطور العقل ال

الية والـمستقبليةويستطيع مواكبة التغريات احل
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كلمة رئيس املؤمتر
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"فن اتيكيت التعليم اإللكرتوني " حماضرة بعنوان 



االهداف

.التعلم االلكترونيتنمية معارف و مهارات و اتجاهات المعلم بشأن أخالقيات وآداب •

.والمنصات تنمية القدرة على التقييم األخالقي لألفعال و األقوال و التصرفات في إطار الغرف الصوتية•

.أخالقيات المهنةالتعريف بالتحديات التي يقابلها المعلم االلكتروني بشأن •

.الطالب–المعلم التعريف بما هو مطلوب أخالقياً من •





التعليم االلكتروني



هو  التصرف الصحيح  في المواقف، هو •

ا هو االبتعاد عن التصرف الخطأ ، ثم أن تفعل م

.صحيح 



طالب كل ما يفعله األستاذ له داللة اخالقية عند ال•

تعليم العقل والقلب معا"•

”التعليم دون القيم يساعد في خلق شيطان أكثر ذكاءا“



فن اتيكيت التعلم االلكرتوين 

ال أعتقد أنه يوجد خلود “•

للفرد، و أنا ارى ان األخالق

يجب ان تكون نابعة من 

داخل الفرد دون االحتياج 
”هاالى سلطة خارجية لتطبيق

(Albert 
(Einstein



المدرس االلكتروني 



التجهيز للدرس االفتراضي



صديق



التأكد من إتقان المادة التي تدرسها، واعادة 
النظر في طرق االلقاء والعرض 

التحضير الجيد للمادة مع اإلحاطة 
. الوافية بمستحدثاتها 

االلتزام بمعايير الجودة في تحديد المستوى 
.العلمي للمادة التي يقوم بتدريسها 

خلق الفرص اثناء الشرح للتفاعل مع الطالب 
.من  اجل تحقيق اعلي مستوى من اإلنجاز 

شرح إطار المقرر ، وأهدافه ومحتوياته ، 
ل وأساليب تقييمه ، وكيفية حل االمتحانات بشك

.مبسط  ومناقشة تلك االمور  مع الطالب 

داً أن يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداماً جي
، وبما يحقق مصلحة الطالب والمدرسة 

.والمجتمع



استخدم مزايا المنصة وأدوات القاعة الصوتية مما يساعد على المتعة في 
.التدريس وجعل الدرس مشوقاً وممتعاً ومفيداً في الوقت نفسه  

من خالل التعليم االلكتروني كن حريصاً على النمو المعرفي واالخالقي للطالب
.



فن  اتيكيت التعليم االلكتروني







الطالب



ي ، تنمية قدرات الطالب على التفكير المنطق•

تائج ويسمح له بالنقد ويتقبل توصله إلى ن

.مستقلة 

تشجيع الطالب على المشاركة ، مع تحديد•

.الوقت وكتابته على العرض  

أن يسمح بالمناقشة واالعتراض ، وفق •

ث ، أصول الحوار البناء ، وتبعاً آلداب الحدي

.مما يهيئ فرصاً أفضل للتعلّم 

ماذا يحتاج الطالب في التعليم 
االلكتروني



اخالقيات التشجيع والتحفيز



رونيالقيم واالخالق في التعليم االلكت



رونيالقيم واالخالق في التعليم االلكت







التعبري عن مشاعره 



.العاب ، مسابقات : تشجيع االنشطه  االلكترونية 

،  teamsغرس قيم العمل الجماعي لدي الطالب على الغرف 

.من خالل الجروبات واتس اب 



الجوائز الفورية



التحلي بالروح الرياضيه وعدم مجاملة طالب على حساب 
االخرين والتمسك بقيم النظام والتنافس وتكافؤ الفرص



متابعة الطالب من خالل  غرف الشات، او جروبات الواتس اب، من •

.وقت الي اخر

عن تغيير طرق التدريس التقليدية وتشجيع الطالب على البحث•

.مراجع ومصادر للمعرفة  

أن يمتنع عن إعطاء الدروس الخصوصية تحت أي مسمى•

متابعة اولياء االمور، وووضع اطار من التعاون معهم بدون تدخل •
من االسرة في سير العملية التعليمية



لكترونيفن اتيكيت التقويم في التعليم اال

التقييم الدوري للطالب 

مناقشة نتائج التقييم مع الطالب، واصالح الضعف، وتصحيح 
االخطاء، وال نلجا الي إخطار ولي األمر بنتائج التقييم إال في 

الحاالت التي تستوجب ذلك

توخي العدل والجودة في تصميم االمتحان 

.زرع فن الرقابة الذاتية عند الطالب قبل جلسات االمتحان 

الرقابة عن بعد، تتطلب الذكاء من المدرس، وشرح طرق 
..العقاب عند اكتشاف الغش او الشروع فيه 



دقة تنظيم عملية رصد النتائج بما يكفل ال•

.والسرية التامة 

حد تعلن النتائج في وقت واحد من مصدر وا•

.

لم السماح بمراجعة النتائج عند وجود أي تظ•
من الطالب

فن اتيكيت  التعليم االلكتروني



ية المادة التي تفوق فيها بالدرجات العلم

التاريخ –التي حصل عليها 

اسم الطالب ثالثي 



تحديات امام المدرس االلكتروني



عدم 
حضور 
المدرس صعوبة 

تقبل 
التغيير

الضوضاء 
ومشاكل 

االسرة حول 
الطالب

ضعف 
إتقان 

مهارات 
الحاسوب

ز فقدان الحاف
الذاتي نحو 

التعليم 
اإللكتروني

االعتقاد 
الخاطئ بعدم 
توفر الدعم 
الفني أو 

التقني



.لنجاح  تنميه االحساس لدي الطالب بنعمة العلم والتكنولوجيا الحديثة وا-

.توطيد اواصر الثقه واالحترام  المتبادل بين المدرس والطالب -

ي العمل علي ايجاد الحلول العلميه و العمليه المناسبه للمشكالت الت-
.تواجه الطالب والبيئة المحيطة به 

و التعاون مع االسرة والتواصل مع اولياء االمور من خالل االخصائي  ا-
اجتماعات دورية على القاعة الصوتية  

لتعلم ايجاد طرق مبتكرة للتحفيز والمشاركات ونشر روح المرح اثناء ا-
االلكتروني 



شكرا على 
حسن 
اصغائكم



"أثر إنرتنت األشياء على التعليم " حماضرة بعنوان 
إعداد
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Internet of Things
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إنترنت األشياء
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❑ Temperature Sensor

❑ Pressure Sensor

❑ Proximity Sensor

❑ IR Sensor

استشعار درجة الحرارة❑

مقياس الضغط❑

مستشعر القرب❑

استشعار األشعة تحت الحمراء❑
Dr.Tarek Abd El Fattah



❑ Optical Sensor

❑ Gas Sensor

❑ Smoke Sensor

أجهزة االستشعار البصرية❑

جهاز استشعار الغاز❑

استشعار الدخان❑
Dr.Tarek Abd El Fattah
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يمأثر إنترنت األشياء في التعل

Dr.Tarek Abd El Fattah

هل يمكن إلنترنت األشياء ان يساهم في تطور 

!؟عملية التعليم 



يمأثر إنترنت األشياء في التعل

Dr.Tarek Abd El Fattah

انية أدت التحسينات التكنولوجية تاريخياً إلى زيادة نوعية التعليم وإمك

الوصول إليه

ومن بين كل التقنيات التي أثرت على التعليم نجد أن لإلنترنت األثر

.األكثر عمقًا على الطريقة التي نعلّمها ونتعلّمها



Dr.Tarek Abd El Fattah

UNICEF in Arabic-اليونيسف بالعربية 
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:هياألشياءإنترنتإن

بينالنطاقواسعتفاعالً تتيحتكنولوجيةثورة

.والبيئاتواألشخاصاألشياء

Things, People, And Environments

األشخاص

اتالبيئ

األشياء
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اإلنترنتمنعلميةدرجةايعلىالحصولتستطيع❑

.العالمانحاءجميعمنمعلمينعلىتحصلانويمكن

أمثلة عن 

:أهمية االنترنت في تطور عملية التعليم 



Dr.Tarek Abd El Fattah

وتريدهامهارةايتعلمبإستطاعتكاليوتيوبخاللمن❑

.سهولةبكلاجادتهايمكنك

أمثلة عن 

:أهمية االنترنت في تطور عملية التعليم 



التطور الهائل في الشرائح اإللكترونية 

المزروعة تحت الجلد

Dr.Tarek Abd El Fattah

هي عبارة عن هوائي لإلرسال واالستقبال وذاكرة فيها❑

كل بيانات الشخص واسرته
(التموينية وكارت البنزين والسجل الطبي.البطاقة الشخصية . الفيزا كارت. جواز السفر)



التطور الهائل في الشرائح اإللكترونية 

المزروعة تحت الجلد

هذه الشريحة تقوم مقام المفاتيح والبطاقات لفتح 

منزلك أو الوصول إلى حسابك المصرفي وللتتبع

Dr.Tarek Abd El Fattah



التطور الهائل في الشرائح اإللكترونية 

المزروعة تحت الجلد

Dr.Tarek Abd El Fattah
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التعليمفياألشياءانترنتتطبيقات

األجنبيةاللغاتتعلم❑

الهممأصحابالطالبتعليم❑

للطالبالصحيةالرعاية❑

التفاعليالتعلم❑

والمعززاالفتراضيالواقع❑

الذكيةالفصولإدارة❑

األمان❑

التعليميةالتطبيقات❑



Dr.Tarek Abd El Fattah

الذي من أفضل اآلليات لتعلم اللغات األجنبية هي العيش في المجتمع

تريد تعلم لغته

تعلم اللغات األجنبية

ل طريقة فإذا اردت تعلم اللغة اإلنجليزية فإن العيش في بريطانيا افض

لتعلم االنجليزية



Dr.Tarek Abd El Fattah

علي الوقت الفو ذلك ألنه يمكنك الحصول على مالحظات و نصائح في 

بشكل مجانيمن الناطقين بها و 

تعلم اللغات األجنبية



Dr.Tarek Abd El Fattah

تعلم اللغات األجنبية

:هنااالشياءانترنتواهمية

األجنبيةاللغةمحاكاةبيئاتفيالمتصلةاألجهزةإستخدام❑

قدمتومراقبةللطالبالحقيقيالوقتفيمالحظاتتقديمللمدرسينيمكنوبذلك

تلقائيًاالطالب



Dr.Tarek Abd El Fattah

ضعفمنيعانونالذينللطالبيمكنحيث

المتصلةالقفازاتمننظاماستخدامالسمع

منللترجمةلوحيوجهاز

لغة اإلشارة إلى الكالم

.وتحويل الصوت إلى لغة مكتوبة

الهممأصحابالطالبتعليم



ن تطوير تقنية في مجال علوم طب وهندسة األعصاب لتمكين المصابي

ر بإعاقات حركية من التعامل مع األجهزة الذكية عن طريق مجرد التفكي

في الحركة التي يريدون القيام بها على الشاشة

Dr.Tarek Abd El Fattah

الهممأصحابالطالبتعليم



طبيقها تطبيقات للمكفوفين ال تتطلب تعديل األجهزة بل يمكن ت

على نفس األجهزة التي يستخدمها األصحاء

Dr.Tarek Abd El Fattah

الهممأصحابالطالبتعليم
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الهممأصحابالطالبتعليم



Dr.Tarek Abd El Fattah

للطالبالصحيةالرعاية

بالطالصحةمراقبة



Dr.Tarek Abd El Fattah

للطالبالصحيةالرعاية

بالطالصحةمراقبة



Dr.Tarek Abd El Fattah

للطالبالصحيةالرعاية

الصحيةالرعايةتطبيقات

األمراضمنالوقايةإلىالمرضىمراقبةمن



Dr.Tarek Abd El Fattah

للطالبالصحيةالرعاية

 :مثلللطالبالمختلفةالصحيةالمعلوماتمتابعة 

الحيويةوالعالماتالدموضغطالطبيةوالوصفاتالطبيتاريخهم



Dr.Tarek Abd El Fattah

التفاعليالتعلم

.ال يقتصر التعلم اليوم على الصور والنصوص فقط

حيث تتضمن مقاطع فيديو ورسوم متحركة إضافةً إلى مواد أخرى 

.للمساعدة في عملية التعلم



Dr.Tarek Abd El Fattah

التفاعليالتعلم

خاللمنالطالباهتماممستوىقياسيمكنحيث 

والميكروفوناتالكاميراتباستخدامسلوكهممراقبة



Dr.Tarek Abd El Fattah

الواقع االفتراضي والمعزز

على سبيل المثال يمكن للطالب من

بدقة متناهية دونما الحاجة لتشريحه بالفعلتشريح حيوان



Dr.Tarek Abd El Fattah

:بعض األدوات الشائعة االستخدام في الفصول الدراسية

.”Interactive Whiteboards“السبورة التفاعلية❑

.”Tablets and Mobile devices“األجهزة اللوحية واألجهزة المحمولة❑

.”3D Printers“الطابعات ثالثية األبعاد ❑

.”eBooks“الكتب اإللكترونية❑

.”Student ID Cards“بطاقات هوية الطالب❑

.”Temperature Sensors“أجهزة استشعار درجة الحرارة❑

.”Security Cameras and Video“كاميرات المراقبة والفيديو❑

.”Room Temperature Sensors“مجسات درجة حرارة الغرفة❑

.”Electric Lighting and Maintenance“اإلضاءة الكهربائية والصيانة❑

.”Smart HVAC systems“أنظمة التكييف الذكية❑

.”Attendance Tracking Systems“نظم تتبع الحضور❑

.”Wireless door locks“أقفال األبواب الالسلكية❑

إدارة الفصول الذكية



3D printers اد الطابعات ثالثية األبع



بطاقات هوية الطالب

“Student ID Cards”.



Dr.Tarek Abd El Fattah

مراقبته الطالب في المؤسسات التعليمية تعد مهمة صعبة

اقبة الطالب لذلك يجب استخدام األمن الذكي بمساعدة التقنيات مثل تحديد المواقع ثالثي األبعاد يمكن مر

أزرار على مدار الساعة طوال أيام األسبوع واإلبالغ عن وجودهم في أي وقت باإلضافة إلى توفير خيار

.االستغاثة فبواسطة هذه التقنيات يمكن دق ناقوس الخطر عند الحاجة إلى ذلك

ولمراقبة سلوك الطالب يمكن استخدام الكاميرا الذكية 

األمان❑



Dr.Tarek Abd El Fattah

.  ةالتطبيقات التعليمية إلنترنت األشياء هي أدوات إبداعي

التعليميةالتطبيقات❑



حيث يمكن لبرنامج التدريس التفاعلي على عكس استخدامات

:التدريس التقليدية

Dr.Tarek Abd El Fattah

التعليميةالتطبيقات❑

رواية القصص المرئية•

األصوات والرسوم المتحركة•

محاكاة الظواهر العلمية•

االختبارات القصيرة•



Dr.Tarek Abd El Fattah



Dr.Tarek Abd El Fattah

التعليميةالتطبيقات❑



تحديات دمج

إنترنت األشياء في التعليم

األمن والخصوصية❑

موثوقWi-Fiاتصال❑

اإلدارة❑

التكلفة❑



تحديات دمج

إنترنت األشياء في التعليم

األمن والخصوصية❑

جمع البيانات من الطالبباألجهزةتقوم 

.مما يعرض أمن وخصوصية الطالب للخطر

ة ويمكن ألي خرق أمني الكشف عن المعلومات الشخصية للطالب المتعلق

.خرىأو أي معلومات خاصة أالخلفية المالية لألسرة أو بالسجل الطبي للفرد 



تحديات دمج

إنترنت األشياء في التعليم

موثوقWi-Fiاتصال❑

هناك حاجة مستمرة للتقنيات الحديثة للتعليم

لتي مثل الشبكات الالسلكية عالية السرعة ا

فيديو توفر النطاق الترددي لتدفق الصوت وال

.من الدروس



تحديات دمج

إنترنت األشياء في التعليم

اإلدارة❑

ة التأكد من للتنفيذ الناجح إلنترنت األشياء، يجب على المؤسسة التعليمي

خدام أن كال من معدات تكنولوجيا المعلومات وأساليب التدريس تدعم است

.  إنترنت األشياء في الفصول الدراسية



تحديات دمج

إنترنت األشياء في التعليم

التكلفة❑

ى إنترنت تكلفة األجهزة والمعدات تمثل تحدياً للمؤسسة التعليمية القائمة عل

األشياء



Dr.Tarek Abd El Fattah

ياء يجب أن يتغير فهمنا للتعليم إذا أردنا دمج إنترنت األش

لعالم فيها ويجب علينا أن نتعلم من االحداث األخيرة و تأثر ا

و التي أثرت بشكل سلبي على 19كوفيدبجائحة كورونا 

بدائل التعليم في جميع انحاء العالم فالبد من توفير دعائم و

.مللتعليم التقليدي حتى تكون هناك استمرارية للتعلي
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Dr.Tarek Abd El Fattah

IoT + Education = Endless Possibilities

اإمكانيات ال نهاية له= التعليم + إنترنت األشياء 



واالستشارات للتدريب ي ـمالبورد الذهبي العالمقدمة إىل 
لضمان جودة التعليمالرابع ؤمتر العربي الدويل ـمال

والتعليم اإللكرتونيتكنولوجيا وتقنيات التعليم : بعنوان
هـ1442رجب 22وافق ـمال–م2021مارس 6يوم السبت 

هـ1439-1438للعام 

إعداد
منى عبده حممد الشاقي/ د

مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية 
اململكة العربية السعودية

التقويم 
اإللكرتوني



LOGO

للتدريب واالستشارات ي ـمالذهبي العالمقدمة إىل البورد 
لكرتونيتكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإل: بعنوان املؤمتر العربي الدويل الرابع لضمان جودة التعليم

ه1442رجب 22املوافق -م 2021مارس 6يوم السبت 
هـ1439-1438للعام  إعداد
منى عبده حممد الشاقي/ د

مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية 
اململكة العربية السعودية

التقويم 
اإللكرتوني



:مقدمة
أصبحم،2020عامبدايةيفكوروانجائحةانتشارمع

,األزماتأثناءتعليمالوكفاءةاستمراريةلضماناسرتاتيجيًّاخيارًابعدعنالتعليم
تقنياتتوظفأخرىدولويفالسعوديةالعربيةاململكةيفالتعليموزارةجعلمما

التعلموأدواتأنظمةمستثمرةالقادمةللمرحلةللتخطيطاحلديثةالتعليم
الطالبتفكريلويشغالرتبوينيمنكثرييواجهالذيالتحديولعل,اإللكرتوين

:هواألموروأولياء
م؟ وما مدى موثوقية ذلك التقيي, كيفية تقييم أو تقومي أداء الطالب



التقومي يف التعليم 

التقومي 
1اإللكرتوين

2دالتقومي عن بع

مد التقومي املعت
3على احلاسوب

عنالنظربغض
املسمياتاختالف

تستخدمأهناإال
توظيفلوصف

نتواإلنرت احلاسوب
ميالتقو عمليةيف

قحتقيمدىومعرفة
.األهداف

ملهمة الشك أن التقومي ميثل أحد العناصر ا
قومي الرتبوي ومفهوم الت, يف العملية التعليمية

ت؛ لغرض مبعناه البسيط مجع وحتليل بياان
ختاذ حتديد درجة حتقيق األهداف من أجل ا

ق ومعرفة حتق, قرارات ومعاجلة القصور
منها , األهداف ممكن أن تتم بعدة طرق

يتم وفق التقومي اإللكرتوين عن بعد والذي:
وله العديد من , طرق وآليات علمية

املسميات منها 



ماهية التقومي ؟
عملية منهجية تقوم على أسس علمية، 
تستهدف إصدار احلكم بدقة موضوعية 
على مدخالت وعمليات وخمرجات أي 
ة نظام تربوي، ومن مث حتديد جوانب القو 

رارات والقصور يف كل منها متهيًدا الختاذ ق
. مناسبة إلصالح ما قد يتم الكشف عنه



ليةعممنحيويجزءالتقومي
لهططيُ أنجيبوالتعلمالتعليم
كايفالالوقتهلاويُعطىجيداً 

يقياحلقفاملعيارأدواته،إلعداد
جديدةأساليبأومداخلألي
بالطالجعلعلىيقومأنجيب

ذاتمهماتأداءعلىيعملون
تبدوو هلمابلنسبةوقيمةمعىن

فيهاميارستعلمكنشاطات
ليا،العالتفكريمهاراتالطالب

ميتقو يفالطالبيشاركوأن
حنوتقدمهممدىملعرفةأنفسهم

.األهداف

1املعلم 

2الطالب

وينأمهية التقومي اإللكرت 



رفةالتقومي وحتصيل املع
ا مت التقومي وسيلة ميكن من خالهلا معرفة م-

نتائج حتقيقه من أهداف، وإىل أي مدى تتفق ال
الف مع اجلهد املبذول من جانب األفراد على اخت
. مستوايهتم ومع اإلمكانيات املستخدمة

ومن خالل التقومي ميكن حتديد اجلوانب-
يمية اإلجيابية والسلبية يف العملية التعل

كل من  ولنصل إىل نتائج مرضية البد أن يقوم-
. املعلم و الطالب ابألدوار املناطة به



دور املعلم واملتعلم 
يف التقومي الرقمي



معلم الصف الرقمي

معلم في 
الفصل 
الرقمي 

تقني

مصمم

مدير

مبسط
موجه

مساعد

باحث



لتقوميدور املعلم يف تطوير واستخدام ا
.اليت جيب أن يظهرها املتعلم ( العامة واخلاصة)حتديد نتاجات التعلم •
.إعداد قائمة ابملهارات املطلوب إظهارها، وإعالم املتعلم هبا •
.حتديد فيما إذا كان األداء فردايً أو مجاعياً •
.التعبري عن األداء أبنواع من السلوك ميكن مشاهدهتا•
.وضع جدول زمين لإلعداد واألداء •
.االّطالع على خطط املتعلمني حول األداء املراد تطبيقه •
.مساعدة املتعلمني يف احلصول على املواد والتجهيزات •
.مراقبة املتعلمني يف مراحل خمتلفة أثناء أداء املهمات •
.تزويد املتعلمني بتغذية راجعة ، واقرتاحات حول تّطورهم بعد تقدميهم األداء •
.مشاركة املتعلمني يف بناء معايري التقومي •



دور املعلم

مشاركة املتعلمني يف بناء معايري التقومي

إعالم إعداد قائمة ابملهارات املطلوب إظهارها ، و 
املتعلم هبا 

.وضع جدول زمين لإلعداد واألداء 

طبيقه االّطالع على خطط املتعلمني حول األداء املراد ت

اتمساعدة املتعلمني يف احلصول على مصادر املعلوم

همات متابعة املتعلمني يف مراحل خمتلفة أثناء أداء امل

ّطورهم بعد تزويد املتعلمني بتغذية راجعة ، واقرتاحات حول ت
.تقدميهم األداء 



.

:

.

ضع املشاركة الفاعلة يف و 
.اء معايري ومستوايت األد

الت التعاون مع الزمالء يف حماو 
.اانت البحث عن املعلومات والبي

مجع األدلة واملعلومات
ملهمة والبياانت املتعلقة اب

.التقوميية

احات التعامل جبّدية مع اقرت 
.ومالحظات املعلم

االلتزام آبداب
.السلوك الرقمي

ء عن املشاركة يف تقومي الزمال
.طريق تسجيل املالحظات 

.

حتمل مسؤولية إظهار مدى 
.هالتقدم والتعلم الذي أحرز 

.
تقومي املشاركة يف تطوير ال

.ةمن خالل التغذية الراجع دور املتعلم
يف التقومي 



أدوات التقومي الرقمي



االختبارات 
القصرية 

تقيس االختبارات قدرة -
املتعلم على استدعاء وفهم 

.املعارف 
ة ُتشكل االختبارات القصري -

أو عرب موقع املساق االلكرتوين
عرب نظم إدارة التعلم واحملتوى 
املستخدم كما ميكن إرفاقها مع

.رسالة بريد الكرتونية 



ميكن استخدامها يف قياس
ل قدرة الطلبة على التحلي
ع والتأمل واملقارنة والتجمي

كوين والتأليف والتفسري أو ت
.امللخصات 

االختبارات 
املقالية

االلكرتونية 



ميكن إجراءها ابستخدام النصوص املكتوبة أو 
.املسموعة واملرئية من خالل مؤمترات الفيديو

املقابالت 
اإللكرتونية 



ظم وتستخدم يف تقارير حيتفظ هبا املتعلم ابستمرار وبشكل منت
األداة من تشكيل اخلربات التعليمية والشخصية وتعد هذه

ة يف استخدامها أدوات التقومي البنائي النوعي اليت ينبغي الزايد
.يف تقييم املتعلم 

اليوميات



درة املتعلم من األساليب اليت تستخدم يف تقييم ق
ألفكار على التخطيط ،العرض املنظم جملموعة من ا

أوراق العمل 



اركة الذاتية هي عبارة عن مستندات ُتظهر عمق التفكري واملش
تقدمي تقرير عن يف املساق االلكرتوين وفيه يتطلب من املتعلم

.عوبةماذا تعلم من املساق وماذا بقي بدون تعلم أو فيه ص

ةأوراق التأمالت الذاتي



إلكرتونية من خالل تشجيع املتعلمني على تطوير صفحات
قدرة املتعلم على خاصة هبم والذي يعترب فرصة للمعلم لتقييم

تعلم أداء أشياء حمددة ،وكيفية عمل هذه األشياء

تطوير
صفحات الويب



لوقت فيقوم من خالل مشاركة اآلخرين وابالعتماد على ذات املتعلم يف نفس ا

ن يضع املعلم املتعلم بتقييم زمالئه أو زميالً واحًدا على األقل، وهنا البد أ

اء زمالئهم وترك الضوابط املوضوعية اليت يستخدمها املتعلمون يف تقييم أد

..  الفرصة هلم بكتابة التعليقات

اتقييم الزمالء إلكرتونيً 



عكس مدى يُعطي التقييم الذايت الفرصة للمتعلم لكي ي
ارف تقدمه، وقدرته على تقييم مدى اكتسابه للمع

. واملهارات

التقييم الذايت



ب هي جمموعة منتقاة من أعمال الطالب، تركز على مالحظات الطال
..  .وانعكاساته الفكرية على أعماله، وهي سجل للتعلم والنمو

(2004الدوسري،)

و احلقائب اإللكرتونية أ
ملفات االجناز



اتيجيات ومن هنا فإنه ينبغي للمعلمة يف الصف الرقمي اعتماد اسرت 
لتنويع فيها واحلرص على اتقومي األداء متنوعة ومن أبرزها اسرتاتيجية 

.  خالل نشاطها الصفي يف الفصل الدراسي

اسرتاتيجيات   
التقومي اإللكرتوين



على أداء يهتم تقومي األداء بقياس قدرة املتعلم
مهارات حمددة أو إجناز مهمة تعليمية حمددة 

ركية ويستطيع املتعلم أداء بعض املهارات احل
نفسه من املتضمنة يف موضوع التقومي وتسجيل

ه خالل مساعدة اآلخرين وحتميل ما قام أبدائ
.وإرساله للمعلم 

داء، حبيث وجيب تزويد املتعلم بقائمة لتقدير األ
.ل عليها تعكس الدرجات اليت من املتوقع احلصو 

تقومي 
األداء 



ينبغي للمعلمة جتنب الرتكيز على أداة واحدة فقط 
يف التنويعمن أدوات التقومي، بل ينبغي عليها العمل على 

تفعيل أدوات التقومي ، وميكن هلا تفعيل أكثر من أداة
.تقومي يف املهمة الواحدة إن استدعى األمر ذلك

(مالحظة مهمة)



آلية التقويم الرقمي

تقويم مهارات اللغة العربية 

الكتابة

االستماع

القراءة

التحدث



lk

مهارة االستماع

القدرة على استخالص

األفكار، واإلجابة على

التساؤالت من خالل 
.النص المسموع

املقابالت الرقمية

استجالء القيم 
وإبداء الرأي

التغذية 
الراجعة

1

2

3

4

هافييعطيعمليةعنعبارةوهو
ألخر،اللطرفخاًصااهتماًمااملستمع

،حيثاوفنمهارةاالستماعيعتربحيث
ظرانعقليةعملياتعلىيعتمدإنه

معوالسمعالتفكريمنكللتآزر
ورداملهارةوهلذهالبعض،بعضهما
.التعلمعمليةيفأساسي

(  ابركودرابط أو )من املهم توجيه الطالبات الستخدام 
نص االستماع املوجود يف كتاب الطالبة أو الذي مت 
: ةإعداده من قبل املعلمة خالل مراحل التقومي املختلف

( التشخيصي، التجميعي، اخلتامي)



النقاش والحوار بين المتعلم والمعلم

النقاش بين المتعلمين وبعضهم

مهارة التحدث

القدرة على استخدام 
األصوات اللغوية يف

نقل األفكار 
واملشاعر وحتقيق 
خمتلف األغراض 
ن االتصالية، ويتضم

القدرة على التفكري 
واستخدام اإلشارات 
املختلفة يف توضيح 

.املعىن

1

2

3

4 المالحظة الرقمية

االختبارات الشفوية

ة؛ يف املنصة التعليمي( مكرب الصوت)تستثمر املعلمة أداة 
ي  لقياس وتقومي مهارة التحدث أثناء األداء اللغوي التواصل

. لتقدمي تغذية راجعة فورية للطالبة



بطاقة تقويم مهارات 
القراءة الجهرية لدى 

المتعلم
حاختبار الكتاب المفتو

مها القراءة الصامتة وتقيي
لم لضمان استيعاب المتع

للمقروء

الطريقة االستقرائية 
والتلخيص

:  مهارة القراءة
الرسوم اليت وهي عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز و 

ني اخلربات السابقة يتلقاها املتعلم عن طريق عينيه وفهم املعاين والربط ب
.ملشكالتوهذه املعاين واالستنتاجات، والنقد، واحلكم، والتذوق، وحل ا

مهارة يف املنصة التعليمية؛ لقياس وتقومي( مكرب الصوت)تستثمر املعلمة أداة 
.القراءة أثناء األداء اللغوي التواصلي  لتقدمي تغذية راجعة فورية للطالبة



املقاليةاالختبارات 
الكتابية

1 الواجبات 
يةوالتكليفات املنزل

2

ملف اإلنجاز 

اإللكتروني

3

رصد األخطاء 
.اإلمالئية، واألسلوبية

التقومي الذايت4
5

ا املتعلم وهي الطريقة اليت يصوغ هب
ما أفكاره وأحاسيسه، وحاجاته، و 

صحيح يُطلب منه صياغته أبسلوب
.  يف الشكل واملضمون

مهارة الكتابة

الدردشة، السبورة / أيقونة احملادثةتستثمر املعلمة 
ارة الكتابة يف املنصة التعليمية؛ لقياس وتقومي مه...البيضاء

يف الصف الرقمي على أن تتم مراجعتها الحقا من قبل
.املعلمة لوضع املالحظات والتقومي



ال تتعارض آليات تقومي مهارات اللغة العربية
مع بعضها، كما أن هذه املهارات 

( االستماع والتحدث والقراءة والكتابة)
مكملة لبعضها البعض يف 
. العملية التعليمية للمتعلمني

(مالحظة مهمة)



أدوات التقومي  
والقياس انطالقًا من

هرم بلوم





ساعد تصنيف بلوم لألهداف
املعلمني يف19٦8الرتبوية عام 

ية ختطيط األهداف بصورة هرم
متدرجة الصعوبة 

مت إعادة ترتيب مستوايت2001يف 
بلوم القدمية ملساعدة الطالب 

العليا املوهوبني واملتفوقني ذو املهارات
. يف التفكري 

قمية ركزت مستوايت بلوم الر 
على الثالث املستوايت

–ليل التح) العليا للتفكري 
(التقومي–الرتكيب 

ا هناك برامج تتخذ من بلوم إطار 
عليمية مرجعيا لتخطيط اخلربات الت

وم انظار و يوجه تصنيف بل. للطالب
خلربات الرتبويني إىل أمهية تقدمي ا

فاوتة التعليمية يف  مستوايت مت
الصعوبة 

اخللفية التارخيية 
ملستوايت بلوم 

(ةالرقمي)احلديثة 



مستويات هرم بلوم الرقمية

التطبيق
الفهم

التذكر
اإلبداع 

التحليل

يتم فحص كافة 
مصادر املعلومات 

لتقييم جودهتا و
اختاذ القرارات 

أن حيلل  الطالب 
املوقف لعناصره 

األساسية 
ه يطبق ما تعلم
يف مواقف 

جديدة

يقوم الطالب ببناء 
وصالت جديدة يف 
عقوهلم حيث يتذكرون

أشياء سابقة و يعدلون 
يها عل

لب يتوقع من الطا
ات اسرتجاع معلوم
من الذاكرة 

التقويم 

اع يقوم الطالب إببد
وابتكار معلومات 
وأفكار جديدة بناء 

قة على خربته الساب



ية دمج التقنية لقد اهتم الرتبويون يف خمتلف أحناء العامل يف ضبط عمل
آلية الوصول ابلتعليم والتخطيط هلا من خالل بعض النماذج اليت توضح

وحرصوا على أن SAMRو منوذج TECHإىل الدمج، مثل منوذج 
ما وغريها حيقق األهداف املخطط هلا، كWEBيكون استخدام تطبيقات 

داف املعرفية اجتهدوا يف وضع بعض التوزيعات اليت توضح مستوى األه
ل التطبيقات اليت حيققها استخدام تطبيق معني على هرم بلوم، وابملث

.ومستوايهتا على النماذج األخرى

دمج التقنية في التعليم



قنية يف منوذج لتكامل التكنولوجيا يف التعليم جند أنه اختصار ألربع مستوايت من مستوايت دمج الت
التعليم 

Substitution – Augmentation- Modification Redefinition
ستوى يتم فيها ارتفاع م. أن دمج التكنولوجيا ينتقل عادة من خالل مستوايت حمددةقررالباحثونوقد 

.النشاط وزايدة االستفادة التعليمية
:وعموما يتميز هذا النموذج بــ

إىل املستوىمن خالل هذا النموذج القائم على أربع مستوايت، يتم االنتقال من املستوى األدىن–
.األعلى، وهذا شبيه بتصميم بلوم لألهداف املعرفية

.كما ميكن االنتقال من مرحلة منخفضة يف دمج التقنية يف تعلم الطالب إىل مرحله متقدمة–
تخدام اس)يراعي أن الطالب يقوم يف البداية ابستخدام التكنولوجيا كبديل عن األدوات التقليدية، –

إىل قالقبل االنتبرامج معاجلة النصوص يف كتابة أو حل ورقة العمل كبديل عن استخدام القلم و الورقة
(.لتحقيق أهداف ومهارات عالية استخدام التقنية بطريقة مبتكرة

معلمني رغم وجودللمعلم أن يوجه طالبه لكي يبدعوا ويكونوا مبتكرين يف استخدام التقنية،ميكن–
.يستخدمون التقنية فقط كبديل لألدوات التقليدية يف التعلم

Sنموذج  M A R



مستويات نموذج 

SAMR



تطبيقات ملستوى االستبدال-أ
Substitution

OneNote املالحظات و التخطيط وصياغة وكتابة املهام والكتبلتدوين
.الرقمية

–Office Sway: عروض تقدمييةإنشاء.
OneDrive عمل ملصقات تعليمية ابستخدام من أجل تدوين املالحظات و

PowerPoint و إنشاء ملخصات حول موضوعات خمتلفة.
Win 8 Apps ،دول تطبيق اجلاستخدام ويكيبيداي،البحث عن التطبيقات

.تطبيق التشريح البشري ثالثي األبعادالدوري،

التقومي ابستخدام بعض أدوات مايكروسوفت
لدمج التقنية يف التعليم



تطبيق ملستوى الزايدة -ب
Augmentation

– OneNote: مزامنة امللفات عرب خمتلف األجهزة.
–Office Mix:  إنشاء و مشاركة العروض من خالل أوفيس مكس، و كذلك

.تسجيل ملقاطع فيديو من خالل الربانمج و مشاركتها
–Office Sway:  إنشاء ومشاركة عرض املشاريع من خالل الربانمج مع تقدمي

.تغذية راجعة من املعلم و األقران
–One Drive: جلمع البياانت وحتليلها، أخذ  Excelاستخدام مناذج 

 Oneمالحظات وملخصات اجملموعات و تدوينها من خالل التطبيقات و متصفح 
Drive.

– Win 8 Apps:  استخدام تطبيقات مثلKids Story builder, 
Wolfram Alfa Apps, Flashcard App.



التعديلتطبيقات لمستوى-ج
Modification

– OneNote:  از إنشاء ملف اإلجن–استخدام التسجيل الصويت لتقدمي تغذية راجعة
يف أثناء العمل داخل الفصول الدراسية اإللكرتوين و استخدام أداة إدارة الفصول  Class 

OneNote Creator Tool.
– Office Mix: ،شرح األفكار و املشاريع من خالل إنشاء إنشاء فيديوهات تعليمية

.إضافة العرض إىل ملف اإلجنازفيديو أو
–Office Sway: إنشاء عرض تقدميي متعدد الوسائط حيتوي على خمتلف الروابط ،

إمكانية إضافة تسجيالت صوتية و فيديو ابإلضافة إىل إدراج مقاطع من مع Office 
Mix.

– Win 8 Apps:  استخدام تطبيقات مثلiXplain, Explain 
Everything, Drawboard PDF,Socrative, TouchReTouch, 

Arcsoft Showbiz, Zoe Trope.



تطبيقات ملستوى إعادة التصميم-د
Redefinition

– OneNote: ،اون يف التعإضافة تسجيل صويت لتقدمي تغذية راجعة يف ملف إجناز الطالب
إدارة ،أداة رائعة للتعاون يف جمال املشاريع العاملية بني الطالبكتابة املالحظات و تسجيلها،

.الفصول وتقييمها وتقدمي التغذية الراجعة
–Office Mix:  إنشاء عرض تفاعلي مع إمكانية حتليل مدى فهم الطالب و استيعاهبم

.للمادة املعروضة، إنشاء عرض تفاعلي مع أسئلة و مشاركتها بني األقران
–Office Sway: ة عرض حيتوي على وسائط متعددة ميكن مشاركته خارج الفصول الدراسي
مع طالب آخرين حول العامل من خالل عرضها عرب وسائل التواصل االجتماعي و احلصول على 

.تغذية راجعة
–OneDrive: مي التعاون و املشاركة يف مشاريع طالبية عاملية مع إمكانية التعديل و تقد

 أعضاء تغذية راجعة أثناء العمل على املشروع، كما ميكن ختزين امللفات يف جملدات مشرتكة بني
.الفريق

–Win 8 Apps:  استخدام تطبيقات مثلNearpod, Fluid Math, 
CreateBook, Coaches Eye





هشام.د، ترمجة ( مرتجم)التدريس من أجل تعلم الطالب كن معلًما متميًزا ( 2015) ، آن وكيلتشر، رتشادر، اندرس•
. امللك سعودبركات، الرايض، دار جامعة 

 https://youtu.be/u00rf-M8a8Mالتقومي التكويين  على الرابط  •
.، التقومي عن بعدالغمالسخالد •
.، االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة العربيةاملرسيوجيه •
.ع والطباعةدار املسرية للنشر والتوزي-عمان–التعليم املدمج والتعليم املعكوس -(2015)عاطف عبد احلميد الشرمان•
.الصف املقلوب -(2015)عبدالرمحن بن حممد الزهراين-4•
.50-48،(54) عدد–جملة افاق تربوية ونفسية –منوذج اجادة الصف املقلوب -( 2018)اميان صاحل الضلعان-5•
:على الرابط -(الفصول املعكوسة وشخصنة التعلم)–(2014)الكحيلىابتسام -٦•
•http://www.alukah.net/social/0/76842
على الرابط –( 201٦)التعليميةالعمليةيف اهوتوظيف” املنعكسة“الصفوف املقلوبة -7•

https://goo.gl/iQrxma
•https://www.schrockguide.net/samr.html
•https://twitter.com/samialsenaidi/status/656139901218484232
•https://2u.pw/VFPQ3

المراجع

https://www.schrockguide.net/samr.html
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حماضرة بعنوان
"تأهيل مؤسسات التعليم قبل اجلامعي إلدارة حمتوى التعلم يف النظام اإللكرتوني " 

إعداد
حممد حكيم حممد عبد النعيم/ األستاذ

اخلبري الرتبوي الدويل واستشاري التدريب واجلودة

لضمان جودة التعليمالرابع ؤمتر العربي الدويل ـمال

(تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكرتوني)بعنوان
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من منظور تارخيي (  Distance learning) مفهوم التعلم عن بعد -

والتي استفادت من خمتلف أشكال التطور,يعترب التعليم أحد الـمجاالت التي تأثرت بالتقنيات احلديثة,
 Distance learningفعندما ظهرت خطوط السكك احلديدية ظهر مفهوم التعلم عن بعد 

حلل املشكالت  التي تواجه بعض الناس يف احلضور للجامعات واملدارس بكل أنواعها ومناهجها,
وإتاحة الفرصة هلم للتعلم عن طريق املراسلة , إذن التعلم عن بعد ,

,مفهوم ارتبط ظهوره بالتطورات يف جمال االتصاالت سواء كانت تقليدية قدمية أو متطورة حديثة
ياتوحىت قبل ظهور السكك احلديدية ووسائل النقل امليكانيكية استعمل اإلنسان ما توفر عنده من آل

سات الرتبوية,أما اليوم, فشبكة اإلنرتنت تعترب الوسيط بني املتعلمني واملؤس. لنقل املعرفة من مكان إىل آخر
سبقا,

ُ
حيث قادت التطورات املتالحقة إىل بروز أشكال جديدة مل تكن معروفة م

وبالتايل فإن  االبتكارات حتدث بصورة مستمرة وسريعة يف العامل الرقمي,
لدرجة أن اجلامعات واملدارس  تكافح من أجل تلبية املتطلبات التي حيتاجها املتعلمون اليوم,

الذين لديهم اإلمكانية للوصول إىل مقدار هائل من املعلومات,
ومبا أن املتعلمني حيصلون على معلومات كثرية ومتنوعة يف خمتلف جماالت احلياة,

فإنهم يتوقعون احلصول على نفس املقدار من تلك املعلومات يف جمال التعليم ,
التعاونية,فاملتعلمون من اجليل احلايل يفضلون التعلم يف البيئات النشطة و

سواء كانت مباشرة وداخل الفصول الدراسية, أو غري مباشرة عرب الفصول التي تدار تكنولوجيا,
ومعرفة تفضيالت املتعلمني يساعد يف حتقيق أفضل النتائج,
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ومن هنا ظهرت الدراسات التي تهتم بتحديد االحتياجات التعليمية جلميع فئات املتعلمني
يف خمتلف أماكن إقامتهم وأينما كانوا وأثبتت الدراسات التي تقدم بها علماء الرتبية

التي تقام عن طريق الفيديو تعطي نفس نتائج احملاضرات-مثال -أن احملاضرات املسجلة (  كوهن ابلنج ) مثل 
داخل الفصول الدراسية وقاعات الدرس ,

عليم يف ورقته البحثية والتي قدمها يف املؤمتر الدويل احلادي عشر حول الت( ويسلي بيكر ) كما أثبت 
والتدريس,

يره داخل أن املقرر الدراسي الذي يتم متريره عرب الشبكة يعطي نفس نتائج املقرر الدراسي الذي يتم متر
الفصول والقاعات,

لكرتونيةومل يقتصر األمر على املقررات الدراسية ولكن تعدى ذلك إىل إثبات كفاءة الواجبات والتقييمات اإل
 (Bonham Deardorffلتعطي نفس نتائج التقييمات والواجبات الورقية كما أثبت ذلك  

مباشر وغري ذلك من الدراسات العاملية التي أثبتت أنه ال توجد فروق جوهرية بني الدروس املقدمة بشكل
وبني الدروس املقدمة عن طريق احلاسب
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:أنظمة إدارة احملتوى -

تعطي  Web Applicationوهي تطبيقات ويب  Content Management Systemهي اختصار لعبارة 
القدرة ملستخدم أو أكثر ,

د باإلدارة على إدارة حمتوى موقع على شبكة اإلنرتنت دون أن ميتلك بالضرورة خربة يف برجمة املوقع, ويقص
.إنشاء, تعديل, نشر, أرشفة, حمتويات موقع على شبكة اإلنرتنت

ومن هنا نستنج أن  سبب استخدام أنظمة إدارة احملتوى
هو متكني  جمموعات  املستخدمني من  إدارة أجزاء خمتلفة ملوقع واحد على شبكة اإلنرتنت,

مع القدرة على التحكم يف صالحية وصول كل مستخدم للجزء املخصص له,
فيها إلعادة   (Objects) يتم ختزين الكائنات  (Repository) وحتتوي أنظمة إدارة احملتوى على مستودعات 

استخدامها مرة أخرى,
نتفهي تدعم إنشاء الكائنات إلعادة استخدامها أكثر من مرة لتسهيل إدارة احملتوى على شبكة اإلنرت

ات اإللكرتونية أن أنظمة إدارة احملتوى يف صورتها التقليدية يف بداياتها كانت على عالقة بالناشرين والبواب
والوكاالت اإلخبارية,

حبيث تهتم هذه األنظمة بإنشاء احملتوى وترتيبه وتنظيمه
 Content-authoring toolssويف أحيان أخرى تتم اإلشارة إىل أدوات تأليف احملتوى 

تستخدم إلنتاج وسائط متعددة Softwareضمن هذا النوع, وهي أدوات عبارة عن برامج 
.والباوربوينت Flashليتم نشرها عرب الويب أو هيئة ملفات كمبيوتر, مثل الفالش 
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 (lms) أنظمة إدارة التعلم -

,Learning Management Systemهي اختصار لعبارة
ملتعلم,وهو عبارة عن نظام رقمي مصمم خصيصًا إلدارة مقررات إلكرتونية وإتاحة عمل تعاوني بني املعلم وا

لعمليات إدارة التعلم, Automationحيث يدير هذا النظام كل هذه اجلوانب من خالل أٍ 
,ية وتشمل العمليات عرض جدول املواد الدراسية وتسجيل الطالب وطباعة تقارير لتقويم خمرجات العمل

بوجداول التقييمات  التعليمية بكل مراحلها,  وقائمة بأمساء الطالب وإدارة عملية إدخال درجات الطال
وطباعة الشهادات وعرض نتائج االختبارات, 

فهو نظام يساعد على إدارة العملية التعليمية,
إىل املتعلمني Contentوبناء على ذلك فإن  أنظمة إدارة التعلم تقوم بإيصال احملتوى 

,Authoring Toolsدون امتالكها أدوات تأليف احملتوى 
وبهذا الشكل فإن نظام إدارة التعلم ليس نظامًا خمتصًا بإنشاء احملتوى وتطويره

بل بكيفية بآليات وأدوات يتم عن طريقها ربط احملتوى بكل جوانب العملية التعليمية
وبالتايل فإن أنظمة التعلم يتم عن طريقها إدارة املستخدمني

سواء كان مديرا أو معلما أو طالبا أو موجها أو متابعا أو إداريا,
,( املناهج الدراسية ) كما يتم عن طريقها إدارة املادة التعليمية املقررة  

فضال عن إدارة االتصال بني كل أطراف العملية التعليمية وإدارة األنشطة التعليمية
إخل... بكل جوانبها سواء كانت واجبات أو اختبارات
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رر الفرق بني أنظمة  إدارة احملتوى التعليمي وأنظمة   إدارة املق-
:  التعليمي يف النظام اإللكرتوني 

 (Content Management System) يتم اخللط بني مفهومي أنظمة إدارة احملتوى

 (Course Management System)وأنظمة إدارة املقررات  

فأنظمة إدارة املقررات أكثر تطورًا من أنظمة إدارة احملتوى ألنها تشمل توصيل احملتوى

بني املتعلمنيورصد نشاطات املتعلمني والعمل التعاونى 

ووجود التغذية الراجعة واالختبارات وملفات اإلجناز,

يف الوقت الذي تركز فيه أنظمة إدارة احملتوى على إنشاء احملتوى

بصورة يتم فيها ختزين املعلومات على شكل كائنات ميكن إعادة استخدامها مرة أخرى
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:  االستثمار يف أنظمة إدارة التعلم -
من الضروري ألي نظام تعليمي وخاصة النظم اإلليكرتونية

من وجود إمكانات معرفية وتقنية وكوادر بشرية قادرة على إدارة هذه النظم,
فهي حلقة متكاملة متشعبة ومعقدة, وأي نقص حيدث يف هذه احللقة

خيرجها من مضمونها ويؤدي إىل الفشل يف تطبيق هذه النظم,
فال يكفي توفري هذه النظم جبوانبها املادية والتقنية لنجاح األنظمة التعليمية على أرض الواقع,

ولكن البد من توفري التدريب املستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة هذه النظم اإلليكرتونية, 
ولذا فإن أي نظام ناجح البد وأن يستثمر يف تدريب كوادره قبل تطبيق هذا النظام

لذا  تستثمر الشركات مئات املاليني يف إقامة دورات تدريبية ملوظفيها وهلذا توجد أنظمة إدارة تعلم
, Corporate Learning Management Systemتقدم نفسها كأنظمة تستهدف موظفي الشركات بالدرجة األوىل وتسمى 

بينما تقدم أنظمة إدارة تعلم أخرى نفسها كأنظمة للطالب و وميكن التفريق بني النوعني
بها تقييم املستهدفني أو طباعة شهاداتهم أو إعطاء نسبة إلجناز املقررمن خالل الطريقة التي يتم 

مبا خيدم األهداف التي تضعها املؤسسات التعليمية أو الشركات,
يمي املصريوهذه الناحية االستثمارية على وجه خاص هي ما تفسر لنا ضعف نتائج تطبيق التعلم عن بعد يف النظام التعل

ن أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد, وعدم تقبل اجملتمع له للضعف الشديد يف فهمهبأ
لدى غالبية القائمني على العملية التعليمية,

لعدم توفر التدريب هلم إلدارة هذا النظام من ناحية,
.وعدم توفر اإلمكانات املادية والتقنية لدى غالبية اجملتمع للتعامل مع هذا النوع من التعليم
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بادرة أمل-

وبناء على اجلزئية السابقة ميكن للنظام التعليمي  املصري واألنظمة التعليمية الغربية
أن حتقق جناحات يف جمال تطبيق نظم إدارة التعلم اإللكرتونية ونظم إدارة احملتوى,

إذا ما مت االستثمار بطرق أكثر إفادة يف هذا النوع من التعليم واإلدارة ,
 LCMSوأنظمة إدارة احملتوى التعليمي  LMSوأنظمة إدارة التعلم  CMSوعليه فإن أنظمة إدارة احملتوى 

 للمتعلمني واملتدربني,
ً
ميكن أن تصبح حلوال مناسبة

حسب طبيعة املوقف التعليمي وطريقة املؤسسة يف تقديم تلك احملتويات واسرتاتيجيتها يف التعليم أو التدريب,
,ومن خالل القدرة على التمييز بني اخلصائص املختلفة لألنظمة الثالثة السابقة والتعرف على وظائف كل نظام ميكن اختيار النظام املناسب

وهي مهمة يتم إسنادها يف العادة ملتخصصني يقومون بدراسة هذه ,االحتياجات لتوفري احللول املناسبة
وبناء على التسارع الرهيب يف جماالت التكنولوجيا ميكن لنا زيادة االستثمارات واالعتمادات املالية الالزمة ,

نظام إلدارة احملتويات التعليمية وإدارة أنظمة التعليم متلكها الشركات ,600فهناك بعض الدراسات التي أشارت إىل أن العامل توجد به أكثر من 
( جسور ) كما أن جتارب اململكة العربية السعودية يف إقامة نظام إليكرتوني  

قد يعزز من تطوير التوجهات لدى القائمني على التعليمية لزيادة االستثمارات
.لتكوين نظام تعليمي متكامل خيدم كامل الدول العربية يف أنظمتها التعليمية
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التوصيات-

وبناء على ما أوردته يف احملاضرة ميكن يل تقديم بعض التوصيات الىت تتلخص يف اآلتي
توثيق التعاون بني املؤسسات الرتبوية املصرية ونظرياتها العربية يف االستثمارات التعليمية-1

إلجناز نظام إدارة تعليمي تكنولوجي بكل جوانبه ومكوناته 
تدريب الكوادر البشرية تدريبا مكثفا وبطرق منطقية علمية على التعامل مع التكنولوجيا-2

بشكل يضمن جناحهم يف إدارة النظم التعليمي اإلليكرتوني
تبادل الكفاءات بني الدول العربية لالستفادة من خرباتهم وتوصياتهم-3

بشأن االستثمار يف هذه الناحية املهمة جدا ملستقبل التعليم يف الوطن العربي
توفري كل الدعم الفني واملادي للمدارس للتعامل مع هذا النظام لضمان عدم تعرضها للفشل-4
تقديم الدعم الالزم للمعلمني ماديا وتقنيا ومعرفيا وميدانيا ملساعدتهم يف إجناح هذه النظم-5
تعاون املؤسسات الرتبوية التي متتلك اإلمكانات الكبرية مع املؤسسات الفقرية ملساعدتها يف تطبيق واجناح هذه النظم-6



215

للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
عليم لضمان جودة التالدويل الرابع العربي يف الـمؤمتر للعرض 

ونيتكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكرت:بعنوان 

بعنوانورقة عمل  
اأثر التعلم اإللكرتوني يف التغلب على جائحة كورون

داعيه حممد عبداهلل الـمحيسن/ إعداد األستاذة 
هـ1442رجب 22م  الـموافق 2021مارس 6
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المقدمة

.ونالعبت التكنولوجيا دوًرا محورًيا خالل أزمة الوباء الحالية حينما ابحر العالم بأكمله وسط العاصفة الي عرفت بازمة فيروس كور 

.مجاالتفلقد أدى التطور التكنولوجي واإلنترنت إلى تغيير حياة الناس بشكل كبير كما أحدثت أيًضا تغييًرا كبيًرا في مختلف ال

.يمتم العثور على التعلم اإللكتروني كأداة مهمة لمواصلة عملية التدريس والتعلم بشكل فعال أثناء اإلغالق ، خاصة في نظام التعل

.قللفة مجانية أو أوقد أصبح الويب أحد أهم وسائل التعلم التي تفتح الباب أمام الناس في جميع أنحاء العالم للوصول إلى التعليم بسهولة بتك

.كما أصلح التعلم اإللكتروني جذوره خاصة في مجال التعليم الحديث

.كما تختلف حاجة المتعلمين المعاصرين تماًما وقد وجد التعلم اإللكتروني مفيًدا لتلبية احتياجاتهم

وتكتسب وسائل التعلم اإللكتروني ومبادئ الذكاء االصطناعي شعبية تدريجية في العالم،

. إاذ نه يوفر حاًل للمتعلمين غير القادرين على الوصول إلى الوسائل التقليدية للتعليم بسبب الوضع الوبائي الحالي

وفي هذا البحث سنكشف عن جوانب وتأثير مختلف وسائل التعلم اإللكتروني التي تتابعها المؤسسات التعليمية

.COVID-19في مجاالت متنوعة أثناء أزمة جائحة 
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أهمية البحث

نا ،تكمن أهمية الدراسة في أن التعلم اإللكتروني قد أكد دوره الواضح في األزمة التي أحدثها فيروس كورو 

تجاهات الحديثةكما يسلط البحث الضوء على مصطلح وكذلك فكرة التعلم اإللكتروني ومميزاته، ألنه كان أيًضا أحد اال 

ليميةفي العالم الذي نشأ في البيئة  من قبل  فيروس كورونا  ايضا ومدى إمكانية نسجه ضمن العملية التع
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أهداف وأسئلة البحث

.التعرف على المشكالت التي تواجه التعلم اإللكتروني في حاالت الطوارئ في المؤسسات التعليمية

عرض موضوعات ونظريات التعلم اإللكتروني وكيفية دمجها في العملية التعليمية

مناقشة مفاهيم التعلم اإللكتروني وكيف ينبغي دمجها في العملية التعليمية

لمشكالتاحات التي تمكن صانعي السياسات من تحديد الحلول الفعالة لر التوصل الى سلسلة من النتائج واالقت

اجه استخدام التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليميةتو والصعوبات التي 

:وتدور مشكلة البحث الرئيسية حول عدة تساؤالت كما يلي

ما هو تعريف التعليم االلكتروني؟•
ما هي ابرز مزايا التعليم االلكترني؟•
؟19ما هو دور التعلم اإللكتروني في أزمة كوفيد•
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االطار النظري

ماهية التعليم االلكتروني: اوال

قام كاليب فيليبس وهوو مودرس فوي جامعوة بوسوطن 1728التعليم االلكتروني هو ظاهرًة غير حديثًة الظهور، حيث إنه لم يظهر مع ظهور اإلنترنت كما هو متعارف عليه، ففي عام 
م معلوم  بريطوانيي يسومى تاسوع عشور، قواالبأول فكرة للتعليم عن بعٍد، وهذا من خالل تقديم دروًس أسوبوييًة قصويرًة للطوالب مون خوالل البريود، وفوي أوائول عقود األربعينيوات مون القورن 

(2017السعيد، ).عن طريق المراسلة أيًضا( الكتابة اإلختزالية)إسحاق بيتمان بتعليم الستينوغرافي 

مدرسٍة وكليوٍة فوي الواليوات المتحودة 200هيئًة ومؤسسة تعليميًة، وما يقرب من 25وخالل بداية عقد الثالثينيات من القرن العشرين وانتشار البث اإلذاعي بشكٍل واسع، بدأت عدد 
ي وجههوا وجعلتهوا أسور  يود مون العابوات فولعدبعمل برامج تعليمية يتم إذاعتها على اإلذاعة العامة، ومع انتشوار اإلنترنوت واجهوت عمليوة التعلويم االلكترونوي تسوهيالٍت كبيورًة وزالوت ا

(2017مداح، ).المالعوأكثر مالءمًة، بالطبع زادت شعبية التعليم عن بعٍد كثيًرا حين أصبحت وسائل التكنولوجيا واالتصاالت متاحًة بشكٍل أكبر لألفراد حول 

ليميوة علوى التلفواز ثوم أخوذت ل قنووات تعخال هناك العديد من الوسائل المستخدمة في التعليم بعيدًا عن الوسائل التقليدية والتي تتم بين المعلم والمتعلم وجهًا لوجه، حيث بدأت من
ي هووذه المنصووات وتشووارك فووالتشووكل كورسووات ودورات تدريبيووة يقوودمها بعوول األفووراد علووى اإلنترنووت ثووم ظهوورت منصووات تعليميووة كاملووة تقوودم دورات تعليميووة متنوعووة فووي كافووة المجووا

.ناً مدفو  أو مجااء مؤسسات تعليمية وجامعات مرموقة مثل منصة كورسيرا التي تشارك فيها العديد من الجامعات األمريكية والعالمية في تقديم محتوى تعلمي سو 

متطوورة، ويحتواا التعلوويم لمتعوددة الط اوقود أتاحوت الشوبكة العنكبوتيوة البوودء فوي تقوديم جلسوات تعليميووة تفاعليوة كتنهوا محاضورة تقليديووة توتم وجهوًا لوجوه موون خوالل الكثيور مون الوسووائ
(2017السعيد، . )االلكتروني إلى نهج خاص من حيث التخطيط والتدابير
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:لكترنيمزايا التعليم اإل : ثانياً 

هناك العديد من المزايا التي تختص بها التعليم االلكتروني عبر اإلنترنت عن الطرق التعليمية التقليدية،

:كذلك هناك العديد من العيوب أو السلبيات، ويمكن توضيحهم فيما يلي 

:إيجابيات الجلسات التعليمية عن بعد

.سهولة اإللتحاق بالجلسة التعليمية اإللكترونية بسهولة حيث يتم اإللتحاق بها من خالل عمل حساب للمستخدم على المنصة اإللكترونية.1

.هناك العديد من الدورات والجلسات التعليمية على الشبكة العنكبوتية التي تكون مجانية وتتوافر لكافة الجهات.2

.أما عن الدورات اإللكترونية المدفوعة تكون ذات أسعار مناسبة مقارنة بمثيلتها من هذه الدورات التقليدية.3

نهوا اصوة التفاعليوة محيث تتميز هذه الجلسات بالمرونة العالية مقارنة بالتعليم التقليدي حيث يتيح بعضها الحضوور فوي أي وقوت ولكون هنواك جلسوات خ: المرونة.4
قامووت بهووا البوود موون حضووور الجلسووة فووي نفووس التوقيووت بغوورض التفاعوول بووين المعلووم والطووالب مثوول الجلسووات التووي( زووم)مثوول الجلسووات التووي تكووون علووى برنووامج 

.الجامعات والمدراس خالل أزمة كورونا كبديل عن إغالق المدارس والجامعات

.إمكانية أن يقوم المتعلم بتسجيل الجلسة بشكل كامل صوت وصورة والرجو  إليها في أي وقت.5

لتعليميوة المختلفوة ط االجلسة التعليمية عن بعد تتيح للمعلم إستخدام العديد من الوسائط المتعددة فوي عمليوة تقوديم المحتووى حيوث أن إسوتخدام العديود مون الوسوائ.6
(2020ضو، . )كالعروض التقديمية والفيديوهات يساعد في تذكر المتعلم للمعلومة وفهمها بسهولة
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:لكترونيسلبيات التعلم اإل 
.عدم تواجد المتعلم وجهًا لوجه مع المعلم ومتابعته قد يفقد المتعلم خاللها صفة اإللتزام.1

.ال يفضل الكثير من الطالب التعليم عن بعد إلنه يعتبرونه إنعزاليًا ويكونوا بعيدًا عن تكوين صداقات مع رفقائهم.2

.عدم تواجد تحفيز للطالب يدفعهم إلى مزيد من بذل الجهد على التعلم.3

.تحديضعف التواصل االجتماعي والتي تمنع التواصل بين الطالب بشكل مباشر وبالتالي خلق بيئة تعليمية تخلو من المنافسة وال.4

ال توفر الجلسات التعليمية عن بعد إمكانية التطبيق الفعلي خاصة إذا كان محتوى تجريبي يحتاا إلى التطبيق.5

.مثل المواد الطبيعية والطبية حيث أنه يتم عرض فيديوهات تطبياية دون أن يقوم الطالب بتطبيق هذه المادة بنفسه

اتالجلسات التعليمية اإللكترونية غير صالحة لذوي اإلحتياجات الخاصة حيث أن الوسائط المستخدمة في التدريس في هذه الجلس. 6

مثل الفيديوهات والصور غير مالئمة لفاقدين البصر والسمع بينما في التعليم التقليدي

(.موقع بصائر.)يكون التعليم من قبل طرق وأساليب مخصصة لهم مثل طريقة بريل ولغة اإلشارة
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:19-دور التعلم اإللكتروني في أزمة كوفيد : ثالثا
(.2016بايير وآخرون ، )التعليم هو أحد العوامل الرئيسية في بناء أمة جيدة 

ووسط هذه األوقات الصعبة ،. في تعليق مفاجئ للمدارس والكليات والجامعات والمؤسسات الحكومية األخرى COVID-19وتسبب تفشي فيروس 

.كما يشير التعلم اإللكتروني إلى نظام تعليمي يتم إجراؤه عبر الوسائط اإللكترونية. يستخدم المعلمون منصات التعلم اإللكتروني لنقل التعليم إلى الطالب

.كما يوصف أيًضا بالتعلم االفتراضي أو عبر اإلنترنت. CBTفي ندوة نظم 1999وقد تم استخدامه ألول مرة في عام 

.راءة باستخدام اإلنترنت من خالل رسائل البريد اإللكتروني أو المستندات أو العروض التقديمية أو الندوات عبر اإلنترنتقويوفر طريقة لمشاركة مواد ال

(. 2005أندرسوون ، )ا مهًموا مون التعلويم الحوديث وهوي تظهور مشواركة كبيورة لتكنولوجيوا المعلوموات واالتصواالت فوي عمليوة التودريس والوتعلم الحاليوةزءً وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات جو
عوون طريووق تحميلهووا علووى صووفحات الويووب الخاصووة بالجامعووة الخاصووة بهووم ، أو علووى Wordأو PDFأو PPTويمكوون للمعلمووين مشوواركة المووواد الدراسووية والمحاضوورات فووي شووكل مسووتند 

whatsappووفًقوا لوو . أو من خالل رسائل البريد اإللكتروني إلى الحد األقصى من الطالب أثنواء هوذا اإلغوالقFelix  ،(2020 ) وقود  توم أخوذ المحاضورات أيًضوا مون خوالل،WeChat ،
-gو Superstarو Zoomو Voovثول من خالل مشاركة مقاطع الفيديو السمعية والبصرية من خالل رسائل البريد اإللكترونوي ، مون خوالل تطبيقوات تعليميوة مختلفوة عبور اإلنترنوت م

suite cloudيقدم للمعلمين لتغيير مناهجهم التربوية. وقد قدم التطور في التقنيات مجااًل مناسًبا لعمليات التدريس والتعلم. وما إلى ذلك.

(.  2016ثامارانا ، )يعزز إجراءات التدريس والتعلم 

ر راًرا السووتمطون. يم والوتعلمهوائاًل فوي األسواليب التقليديوة للتعلوراأحود  الوتعلم اإللكترونوي تغيًيو. كموا يمكون للمدرسوين تحفيوز الطوالب علوى تعزيوز مهوارات الوتعلم لوديهم مون خوالل طورق مبتكورة
COVID-19تم بالفعل إنشواء بعول األنظموة األساسوية مثول . ، تم العثور على عدد متزايد من الطالب الستخدام منصة التعلم والتطبيقاتED-TECH والحوسوبة السوحابية ألنهوا متووفرة

(.2017، وآخرون ، Naik)بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها 
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:الدور الهام لمنصات التعلم اإللكتروني أثناء الجائحة: رابعا
.COVID-19مة أز لقد أثبت التعلم اإللكتروني أنه مفيد بشكل خاص خالل 

.ومنصات أخرى عبر اإلنترنت للتعليم خالل هذا الوباء المستمرEd-techيد من الطالب استخدام مز اختار ال
 مجانًيا إلى الفصول الحيةالً وصو Byjuو Unacademyو Vedantuوتوفر المنصات عبر اإلنترنت مثل 

التعليمية،لمساعدة الطالب على التعلم بشكل مريح من المنزل وقد تم تسجيل ارتفا  كبير في الطالب الستخدام هذه التطبيقات
(. Owusu-Fordjour et al.  ،2020)وقد بدأ معلمو المنصات عبر اإلنترنت في تلقي المزيد من الدروس الحية 

.وصواًل مجانًيا إلى الفصول الحية للطالبVedantuعالوة على ذلك ، تقدم 
ية الوصولر لديها نسخة إلكترونية وقد أعلنت حCourseraمنصة أخرى على اإلنترنت 

.يوليو31اتها في العديد من الجامعات في العالم حتى دور إلى 
Sc Edu-pageوقد تم استخدام وحدة بوابة الويب القائمة على السحابة 

ة التعليمار دولة حول العالم إلد173مدرسة في حوالي 150.000وتطبيق الهاتف المحمول على نطاق واسع في 
كما يشتمل التطبيق على ميزات مثل إدارة المناهج الدراسية ،(. Edupage. 2020)مع الوصول المجاني والوظائف سهلة االستخدام 

والتحكم في الحضور ، وأتمتة الجدول الزمني ، وتعيين الواجبات المنزلية ، وميزات المراسلة ،
.وتصنيف الدرجات ، ويمكن للوالدين أيًضا التواصل مع المعلمين باستخدام هذا التطبيق
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الدراسات السابقة

(2016)دراسة الطيطي؛ وحمايل

س فيها،فة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدرير رة المعإدااسة تناولت غلى واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية في ظلدر 

(.بير زيت والقدس والنجاح)عضو هيئة تدريس في جامعات ( 329)وتألفت عينة الدراسة من 

.وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت االستبيان كأداة لجمع البيانات

،(3.91)وقد خلصت النتائج الى أن وجود مناخ التعليم اإللكتروني كان في الدرجة األولى بمتوسط حسابي 

، وحوول فووي الدرجووة األخيوورة مجووال مخرجووات التعلوويم (3.81)راك مصووطلح التعلوويم اإللكترونووي بوسووط حسووابي دجووة الثانيووة مجووال إر وحوول فووي الد
سوتوى واشارت النتائج انه ليس هناك فروق ذات داللة إحصوائية حسوب متغيور الجونس وسونوات الخبورة وم(. 3.76)اإللكتروني بمتوسط حسابي 

ه راالودكتو الجامعة والمؤهل العلمي فيما عدا وجود فروق في متغير المؤهل العلمي فيما يخص جامعوة النجواح اذ كانوت الفوروق محوريوة ولصوالح
.على الماجستير
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(التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وتأثيره على مخرجات التعليم في ظل جائحة كورونا)بعنوان 2020دراسة سمير الجمل، 

واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وانكاسه على مخرجات التعليم في ضوء جائحة كورونا،تناولت الدراسة التعرف إلى 

واغتموودت . يالجونس، السوونة الدراسوية، الجامعوة، ومحوول السوكن علوى واقووع التعلويم اإللكترونوي وانعكاسووه علوى مخرجوات التعلوويم اإللكترونو: وتوضويح أثور كوول مون
طالب وطالبوة توم اختيوارهم بصوورة عشووائية، كموا اعتمود المونهج الوصوفي التحليلوي( 90)ووصل حجم عينة الدراسة . االستبيان اإللكتروني كأداة لجمع البيانات

نموا كانوت سولبيات التعلويم إيجابيات التعلويم اإللكترونوي فوي الجامعوات الفلسوطينية متوسوطة، بيأنواخلصت نتائج الدراسة إلى . لتحليل البيانات والخروا بالنتائج
فوي واقوع ائياً اوضوحت النتوائج إلوى انوه لويس هنواك فوروق دالوة إحصوكموا. اإللكتروني مرتفعة، كما اتضح أن مخرجات التعليم اإللكتروني جواءت متوسوطة أيضواً 

. ومكوان السوكناسوية، التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وانعكاسه على مخرجات التعلويم فوي ضووء جائحوة كورونوا وفقوا لمتغيورات الجونس، والسونة الدر 
يم اإللكترونوي  واوضوحت النتوائج إلوى  أن مخرجوات التعلو. بينما يتضح وجود فروق دالوة إحصوائيًا وفقوا لمتغيور الجامعوة، ولصوالح طلبوة جامعوة القودس المفتوحوة

علويم اإللكترونوي بمقوودار كلموا ارتفعوت إيجابيوات التعلويم اإللكترونوي بقودر درجوة واحودة ارتفعوت مخرجوات التتتغيور وفقوا إليجابيوات التعلويم اإللكترونوي وسولبياته اذ 
. درجة( 0.563)درجة، وكلما ارتفعت سلبيات التعليم اإللكتروني بقدر درجة واحدة انحفضت مخرجات التعليم اإللكتروني بمقدار( 0.913)

ر احتياجاتوه، كموا يجوب أن تعمل الجامعات الفلسطينية تصميم مواد تعليمية تناسب التعليم اإللكترونوي وتسواي:) وخلصت الدراسة الى وصولها لعدة توصيات منها
صول الفعوال بوين واتتدريب المحاضرين تدريبا جيدًا على طرق استعمال التعليم اإللكترونوي، مونح فورص متعادلوة لكافوة الطوالب اثنواء المحاضورات، ارتفوا  درجوة ال

(.المحاضر وبين الطلبة
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:دراسة خالد القضاة
(.تحديات التعلم االلكتروني التي تواجه اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات االردنية الخاصة)بعنوان 

وتناولت الدراسة إلى توضيح اهم التحديات الخاصة بالتعليم اإللكتروني
,مفردة113والتي تقابل أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، تضمنت العينة 

وخلصت نتائج البحث  حسب الترتيب التنازلي لهذه التحديات أن البحث العلمي
هو األبرز ثم تحديات تقنيات التعلم اإللكتروني والصعوبات المالية واإلدارية،

باالضافة الى التحديات المهنية والتقويم والتخطيط حتى  تصميم التعلم اإللكتروني
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اجراءات البحث

منهجية البحث
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك عن طريق تجميع اكبر كم من المعرفة

ورونامن المصادر والمراجع حول موضو  التعلم االلكتروني ال سيما في االزمة التي سببها ازمة فيروس ك

ادوات البحث
يستخدم البحث ادوات المراجع والمصادر ذات الصدد بموضو  البحث 
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نتائج الدراسة

:خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج نوضحها فيما يلي
يعتبر التعلم االلكتروني مصطلح حديث لطرق التعليم الحديثة والمرنة على سبيل المثال-

نظم التعليم عن بعد والجلسات التعليمية ونظام التعليم المفتوح

يعتبر التعلم االلكتروني ثمرة التطور االلكتروني الكبير الحاد  في تكنولوجيا المعلومات-
التوالذي يحد  في العصر الحالي والمعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية في جميع المجا

تعد المام معظم المعلمين على وسائل التعلم االلكتروني والمهارات الالزمة-

في جلسات التعليم االلكتروني تحدي يواجه التعلم االلكتروني بالجودة المرتفعة للتعلم



229

توى إلكترونيالعمل على نشر ثقافة التعلم اإللكتروني واستخدام التكنولوجيا الرقمية داخل مؤسسات التعليم العالي وإنشاء مح.1

.من خالل تنظيم دورات ومحاضرات حول دور التكنولوجيا الحديثة في الفصل والتعليم لمسؤولي التعليم العالي

ةتوفير إطار تعليمي مناسب للتعليم اإللكتروني في المدارس وإزالة كافة الحواجز الفردية والمحتوىية والتكنولوجي. 2

.التي تحول دون استخدامه في مراحل ومجاالت متعددة في النظام التعليمي

يجب أن يتم إدخال تجربة التعلم اإللكتروني بشكل تدريجي ، مع اعتماد خطة ذات أهداف واضحة ،. 3

.ال سيما في المنظمات التي لديها بالفعل ثقافة متواضعة الستخدام الكمبيوتر وشبكات تكنولوجيا المعلومات

العمل على مساعدة مؤسسات التعليم العالي في إدخال أنظمة التعلم اإللكتروني على استخدام الخبرات العلمية. 4

.لفرض هذه العملية التي تتطلب احترام الجانب اإلنساني والعمل على تحسين وتطوير المهارات بشكل مستمر

ضرورة تطوير قوانين وأنظمة التعلم اإللكتروني. 5

توفير تنظيم المزيد من المؤتمرات والمحاضرات والمنتديات للطالب التي توفر منصات لتبادل اآلراء،. 6

.لم اإللكترونيوكذلك تنفيذ وإدماا األفكار من قبل الطالب في العملية التعليمية ، ليكون إطاًرا متيًنا لتنفيذ استراتيجيات التع

التوصيات
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الخاتمة

.قدمت دول مختلفة في جميع أنحاء العالم العديد من الحلول في هذا الوباء للمضي قدما في نظام التعليم

كما يتم تقديم البث التلفزيوني والمكتبات عبر اإلنترنت والموارد واإلرشادات والقنوات عبر اإلنترنت

.دولة96ومحاضرات الفيديو بشكل كبير في حوالي 

،COVID-19وعلى الرغم من ذلك تحتاا جودة التعلم اإللكتروني إلى تحسينات كبيرة، ال سيما نظًرا لالنفجار المفاجئ لو 

اذ  لم يكن هناك وقت كاٍف لضمان جودة التعلم اإللكتروني أو عملية التعليم والتعلم عبر اإلنترنت

.ألن التركيز كان على حفظ ومتابعة عملية التعليم بأي تكلفة وبجميع األشكال الممكنة أثناء األزمة العالمية

الدعم الفوري للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم لتسهيل استمرارية التعلمCOVID-19وقد قدمت بوابة اليونسكو بشأن 

وتقليل تعطيل التعليم ، خاصة من أجل الطبقة الضعيفة وعلى الرغم من قلة التحديات المتعلقة بالتعليم اإللكتروني ،

رونيوقد أظهرت األزمة العالمية بشكل خاص األهمية الهائلة للتعلم اإللكت. إال أنه ظهر بالفعل كمنفعة للمتعلمين والمعلمين حول العالم

.في عالم اليوم الحديث، فلوال وسائل منصات التعلم اإللكتروني لكان التعليم قد توقف فجأة منذ تفشي الفيروس
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عمل بعنوان  ورقة 
دمج استراتيجيات التعليم الحديثة في التعليم اإللكتروني

19في ظل جائحة كوفيد

مقدمة إىل البورد الذهبي العاملي للتدريب واالستشارات 
املؤمتر العربي الدويل الرابع لضمان جودة التعليم بعنوان

تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكرتوني
هـ1442رجب / 7-22:بتاريخ 

:اعداد األستاذة
حورية مشعل سعيد القرشي

اململكة العربية السعودية



ة   ص الورق 
لخ 
م

أصبح هنالك حاجة إلى االعتماد على 19عندما بات التعليم عن بعد بسبب انتشار كوفيد

وهلل الحمد غالبية الدول كانت في أتم االستعداد لمثل هذه % 100التعليم اإللكتروني بنسبة 

ا في حاجة ونظرا لتنوع بيئات التعليم اإللكتروني وتنوع المقررات والطالب أصبحن, الظروف 

داف التعليم إلى تقديم المعلومات للمتعلمين من خالل استراتيجيات تعليم منظمة تتناسب مع أه

قد نواجهها عن بعد فالفرص التي يوفرها مجال التعليم االلكتروني أهم وأكبر من العقبات التي

ن من المهارات اثناء القيام به، حيث إن الترتيبات الدقيقة المطلوبة للتعليم االلكتروني تحسّ 

، تقابلها وهكذا فإن التحديات التي يفرضها نظام التعليم االلكتروني. التدريسية بشكل عام

ة ألسباب الفرص لـتلبية حاجات الطلبة غير القادرين على حضور الحصص الدراسية الصفي

ضمن وإقامة حلقة وصل بين الطلبة من مناطق اجتماعية وحضارية واقتصادية مختلفة,عدة 

تحقيق و لذا البد من  اختيار االستراتيجية اإللكترونية المناسبة ل. منطقة جغرافية محددة

لم بدافعية أهداف التعليم اإللكتروني  بحيث تتناسب مع جميع المتعلمين وتساعدهم على التع

يب عرض وإيجاد بيئة تفاعلية محفزة للمتعلمين لضمان جودة التعليم وتنوع مصادرة وأسال

ي التعليم دمج استراتيجيات التعليم  الحديثة ف)لذلك تم تقديم هذه الورقة بعنوان  . المعلومة 

(.19اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد

1



ة   هدف  الورق 

م الحديثة دعم التعليم اإللكتروني باستراتيجيات التعلي

19في ظل جائحة كوفيد 

تناسب من أجل إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية تنافسية ت

.مع جميع فئات المتعلمين

2



رون   لكت  م الإ  لي 
ع الت 

ات   ي  ج  ي 
رات  ف  است  عرت 

ي  ت 
لمتعلمة السلوكيات واإلجراءات التي تنخرط فيها ا: استراتيجيات التعلم هي

لة والتي تهدف إلى التأثير على الكيفية التي تتمكن من خاللها من معاج

كما تعرف بأنها األنماط السلوكية . المعلومات وتعلم المهام المختلفة

اجلة وعمليات التفكير التي يستخدمها المتعلمين وتؤثر فيما تعلمه ومع

.  مشكالت التعلم

شطة بأنها المواصفات المتعلقة باختيار أحداث وأن) وتعرفها باربارا سيلز

.(الدرس وتسلسلها

3



م  لي 
ع الت 

ات   ي  ج  ي 
رات  ق  است  ت  طب 

ات  ت  ر  ة  ا ممت  ب  روت  لكت  لإ 

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين والقدرة على حل -1

.مشكالت التعليم التقليدية

.التغذية الراجعة المستمرة-2

.تكافؤ فرص التعلم-3

.مراعاة الوقت والمكان للمتعلمين-4

4



م لي 
ع الت 

ي  
دمة  ف  ج 

ات  المسي  ي  ج  ي 
رات  عدالإست  عن  ت 

.كتروني عن بُعداستراتيجية األلعاب التعليمية تُعد من االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإلل-1

.تروني عن بُعداستراتيجية التعلم التعاوني إذ أنها من  االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإللك-2

.روني عن بُعداستراتيجية التدريب والممارسة هي من االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإللكت-3

م اإللكتروني عن استراتيجية التدريس الخصوصي تُعتبر من االستراتيجيات الُمتبعة في التعلي-4

.بُعد

.عن بُعداستراتيجية التعليم المدمج هي من االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإللكتروني-5

تعليم اإللكتروني استراتيجية العروض العلمية اإللكترونية تُعد من االستراتيجيات الُمتبعة في ال-6

.عن بُعد

.روني عن بُعداستراتيجية االستقصاء تُعتبر من  االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإللكت-7

تعليم اإللكتروني استراتيجية العرض التقديمي اإللكتروني تُعد من االستراتيجيات الُمتبعة في ال-8

.عن بُعد

عليم اإللكتروني استراتيجية الرحالت العلمية اإللكترونية تُعد من االستراتيجيات الُمتبعة في الت-9

.عن بُعد

لكتروني عن استراتيجية المحاكاة وتمثيل األدوار هي من االستراتيجيات الُمتبعة في التعليم اإل-10

.بُعد

5



ج  
ائ  ي  الب 

.إيجاد بيئة تعليمية إلكترونية ممتعة للمتعلمين-1

ألفكار تحقق المتعة للمتعلمين وبناء الثقة بالنفس وأيضا توليد ا-2

..المتميزة

.تنمية قدرات التلميذ على البحث واالستقصاء والتفكير-3

.ساعدت في زيادة دافعية المتعلمين للتعليم عن بعد-4

.تحقيق نتائج مذهلة في التحصيل الدراسي-5

من خالل تحدي المصاعب 19ساعدت على تخطي أزمة كوفيد -6

وتطوير الذات والكفاح من أجل تحقيق أهدافهم

6



ليم المعطاة العمل على تطبيق استراتيجيات تتناسب مع طريقة التع-1

.للمتعلمين

مساعدة المتعلمين إلى أهمية االستراتيجيات ومنها األلعاب -2

التعليمية

. معلوماتالتي تنمي في المتعلم المنافسة الشريفة وكذلك تثبيت ال

توجيه المتعلمين إلى االستعداد لحل كل مشاكل تواجههم في-3

.الحياة

ات   وصي  الت 

7



ع المراج 
.مجلة التعليم اإللكتروني-1

لعربي دار الفكر ا)كتاب تكنلوجيا التعليمي اإللكتروني للدكتور نبيل جاد -2

(.القاهرة

.مدونة المناهج السعودية-3

استراتيجيات التعليم اإللكتروني ومبررات توظيفها في التدريس-4

عبدالحفيظ تحريشي: الدكتور–لألستاذ 

8



التعليم عن بعد    
وحتديات صعوبات التعلم

العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليممؤتمر لُمقّدم ل
(تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكتروني)بعنوان 

1442/7/22-2021/3/6/السبت

ورقة عمل

محمد عبدهللا مشهورلطيفة / المعلمة :العمل مقّدمة ورقة 

العربية السعوديةالمملكة –تعليم جازان 



صال الحديثة من يعد التعلم اإللكتروني أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم ، ويتم في استخدام آليات االت

ر وقت وأقل حاسب آلي وشبكاته ووسائطه المتعددة أي استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقص

.جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس وتقييم أداء المتعلمين

ولكن قد تواجه فئة من الطالب  صعوبة في التكيف مع هذا النمط  بسبب االضطرابات النفسية 

.والسلوكية والتعليمية التي يعانون منها 

ومن هؤالء األطفال الذين لديهم صعوبات التعلم ويحتاجون مجهود أكبر فقد  يشق عليهم متابعة حصصهم 

.في غياب الموجه  فال بد من وجود  حلول لتكييف العملية التعليمية مع احتياجاتهم الخاصة 

مقدمة ورقة العمل

1



كيفية تدريس طالب 
صعوبات التعلم

تحديد أنواع صعوبات 
التعلم

التعرف على معنى صعوبات
التعلم

اضطراب القراءة لذوي 
صعوبات التعلم وكيف 

التعامل معها

توصيات ونصائح
في كيفية التعامل مع أطفال

صعوبات التعلم

ة معرفة الخصائص العام
لذوي صعوبات التعلم

محاور الدراسة 

2



تقديم الخدمات التربوية الخاصة للطالب الذين لديهم صعوبات تعلم من خالل اكتشافهم -1

.وتشخيصهم

توعية وإرشاد مديري المدارس والمعلمين وأولياء أمور الطالب وكذلك الطالب أنفسهم -2

.بأهمية برنامج صعوبات التعلم وإبراز جوانبه اإليجابية

تقديم االستشارة التربوية لمعلمي المدرسة التي تساعدهم في تدريس بعض الطالب -3

.داخل الفصل العادي

تقديم اإلرشاد ألولياء أمور الطالب الذين يتلقون خدمات البرنامج كي-4

.تساعدهم في التعامل مع حالة الطالب في المنزل

أهداف صعوبات التعلم

3



لُحكومة االتحاديّة اجتََهد العُلماء في   وصف حالة صعوبات التعلّم، ومن أشهر هذه التعريفات وأكثرها اعتماداً تَعريف ا

عانون من األطفال ذوي صعوبات التعلّم هم الذين ي"األمريكيّة لألطفال ذوي صعوبات التعلم، والذي ينص على أّن 

وبة والمنطوقة، قصوٍر في واحدٍة أو أكثر من العمليّات النفسيّة األساسيّة التي تتطلب فهم أو استخدام اللغة المكت

ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على االستماع والتفكير أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة 

. أو في أداء العمليّات الحسابيّة

صعوبات التعلم

4



غّي ويرجع هذا القصور إلى إعاقٍة في اإلدراك، أو إلى إصابٍة في المخ، أو إلى الخلل الوظيفّي الدما

البسيط، إو إلى عسر القراءة، أو حبسة الكالم النمائية، وال يجوز أن تكون صعوبات التعلّم 

هذه ناتجةً عن إعاقٍة بصريٍّة أو سمعيٍّة أو حركيٍّة  

و عن تخلٍّف عقليٍّ  أو عن اضطراباٍت انفعاليٍّة 

.  أو عن حرماٍن بيئيٍّ أو ثقافيٍّ أو اقتصاديٍّ لديهم  

5



صعوبات سمعية صعوبات الحساب صعوبات الكتابة صعوبات القراءة

أو ما يُعرف بعسر القراءة وهو 

وجود مشكلة لدى الشخص في 

م القيام بعملية القراءة بشكل سلي

.أو حتى التهجئة

حيث أّن الشخص الذي لديه هذه 

المشكلة ال يستطيع أن يقوم 

ن بالكتابة بشكل سليم ومنطقي، أو أ

ال يتمكن من التفكير والكتابة في آن 

واحد

وهي عدم قدرة المرء على فهم 

رموز الرياضيات أو تطوير 

المهارات الحسابية أو حتى فهم 

.: األعداد

حيث ال يستطيع الشخص التعرف 

على االختالف فيما بين األصوات، أو 

.التعرف على مصدرها وفهم ترتيبها
6



الت حديد جميع التوقعات الُمراد تحقيقها في الفصل الدراسي، وجعل هذه التوقعات أساساً لجميع المشاركات والتفاع-1

.  التي تتم داخل الغرفة الصفية

القيام بجعل الطالب يكرر خطوات إنجاز. استخدام الرسومات لتوضيح وفهم العالقات بين األفكار-2

.وحل المهام للتأكد من أنه يفهما بشكل صحيح

.  مراقبة الطالب أثناء إنجاز وحل المسائل وذلك للتأكد من أنهم يقومون بالحل بشكل صحيح-3

.  طرح االمثلة المتنوعة في أثناء الدرس بحيث تتناسب هذه األمثلة مع كافة المستويات الموجودة لدى الطالب-4

عدم إحراج الطالب من خالل إعطاء حلهم لمسألة معينة كمثال على الطريقة الخاطئة للحل-5
7



ة لذوي صعوب
ّ
صائص العام

َ
ات            اخل

م  
ّ
التعل

وتتمثّل في انخفاٍض واضحٍ لمستوى التحصيل الدراسّي في واحدة أو أكثر من المواد   :                                          

. ألكاديميّة األساسيّة، أي في القراءة أو الكتابة أو الحساب

طئ   في تَركيب حيث يُعاني الّطفل من ُمشكالٍت في استقبال وفهم الكالم، وفي التعبير، وكذلك قد يُخ:                                           •
.  الجمل فيحذف بعض الكلمات أو يُخطئ في الصياغة النحويّة

كض، أو حيث تظهر لدى الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلّم مشكالٌت في الحركات الكبيرة؛ كالرّ :                                              •
القفز، أو التقاط األشياء، وُمشكالٌت في الحركات الدقيقة مثل استخدام المقص أو الكتابة

ير ومن هذه المشكالت عدم ضبط النفس، وإظهار تغيّراٍت انفعاليٍّة سريعٍة، وإظهار سلوكياٍت غ:                                       •
اجتماعيٍّة، واالنسحاب االجتماعي  

لخصائص المعرفيّةا 

يالخصائص اللغويّة والفهم القرائ

الخصائص الحركيّة 

ةاالجتماعيّة والسلوكيّ لخصائص ا
8



اضطراب القراءة لذوي صعوبات 
التعلم وطرق التعامل معها 

ة يستخدم لعالج هذا النوع من االضطرابات تقنيات خاصة للتدريس، تقوم على مساعد

قديم المصاب بصعوبات التعلم على التعلم من خالل التجارب متعددة الحواس، باإلضافة إلى ت

ٍت إضافيٍ تغذيٍة راجعة فورية لتعزيز قدرته على التعرف على الكلمات، باإلضافة إلى إعطاء وق

تتيح لهم للطالب الذين يعانون من صعوبٍة في القراءة النهاء المهام، وتقديم اختباراٍت مسجلةٍ 

االستماع إلى األسئلة بدالً من قراءتها 

9



توصيات وحلول

لتحديات صعوبات التعلم والتعلم عن بعد

،إظهار موقف إيجابي تجاه الطفل وتقبّله

توفير فضاء يتميز بالهدوء للطفل، والتركيز على نقاط

. القّوة لديه وليس على نقاط الضعف

االبتعاد عن االستهزاء والتوبيخ وأسلوب التهديد أثناء 

التعامل مع الطفل وخاصة أثناء البث المباشر

اتّباع عمليّة التعلم بالوسائل والصور وغيرها، واالعتماد 

. على األشياء الملموسة في تعليم الطفل  

يجب اختيار معلّم يرغب بالعمل مع األطفال من هذه الفئة 

ستحديداً، ويكون على َمعرفٍة بأساليِب التّعامل والتدري

جعل الطفل يساهم في اعداد الجدول األسبوعي ويجعل لون 

لكل مادة  ويُشارك في اختيار النّشاطات التعليميّة  

تذكر الطفل بما هو ( الوان وملصقات) وضع مؤشرات 

مطلوب منه 
10



صورة الكتابالمؤلف والمترجماسم المرجع

كتاب صعوبات التعلم مفهومها   

طبيعتها التعليم العالجي

وبس–كوفمان –ليود–للمؤلف هاال هان 

عادل عبدهللا محمد/ترجمة 

بطرس حافظ بطرس  تاريخ : تأليفعلمتدريس األطفال ذوي صعوبات الت

2016:  النشر
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اليات ضبط التعلم من بعد وتوليد دافعيته

عداد إ•

محمد خالد يحيي البخشونجى. د•

دكتوراه في الرياضيات وخبير في •

. بعد اإلحصاء وتكنولوجيا التعلم من 

مدرس بالمعهد العالى للحاسبات ونظم 

بالتجمع األولالمعلومات اإلدارية 



مقدمة سريعة  تاريخية 

تطور تكنولوجيا الكمبيوتر •

تطور التعلم بالكمبيوتر •

استخدام البرمجيات •



مقدمة سريعة  تاريخية 

استخدام الفالش •

استخدام البرامج التفاعلية والسيديهات•

استخدام االنترنت •



مقدمة سريعة  تاريخية 

استخدام التعلم الغير متزامن •

تجارب الكويت والسعودية ومصر وغيرهم •



عيوب التعليم الهجين 

استهانة اإلدارات التعليمية والمدرسية به وحتى المعلمين •

عدم اقتناع الطالب وولي االمر بهذا النظام•

عدم متابعة اغلبية الطالب ل التعلم من بعد •



عيوب التعليم الهجين 

ال يوجد تقويم مستمر او خطة منهجية لمتابعة الطالب •

فقر اكثر من نصف المجتمع •

قصور في تقديم المساعدة من الوزارة للفئات المتضررة •

نظم االمتحانات غير فاعلة وليست جيدة •



كورونا والتعلم من بعد

الحاجة الى التباعد•

تغير نظرة أصحاب القرار•

عدم فهم النظام التربوى للتعلم من بعد •

عدم وجود دافعية ومتابعة للطالب •

عدم اقتناع ولي االمر بفكرة التعلم من بعد•



الحل هو•

التعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي•



التعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي

أنواع التعلم من بعد •

التعلم المتزامن ( 1) •

التعلم الغير متزامن ( 2) •

هو األقرب للتعليم التقليديالتعلم المتزامن •

ولكنه األصعب ويحتاج الى سن قوانين وإصدار قرارات ومتابعة من

لجان متخصصة وانشاء إدارات تعليمية خاصة به 



التعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

أنواع التعلم من بعد •

التعلم المتزامن ( 1) •

التعلم الغير متزامن ( 2) •

هو االسهل والمنتشر في كل انحاء العالم التعلم الغير متزامن •

ال يصلح لطالب التعليم قبل الجامعى وهو 

عدم تربية الطالب على هذا النوع من التعلمبسبب 

وعدم المقدرة على متابعتهم  بسهولة 

وجود دافعية لتعلمه من الطالب وعدم 



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي

أوال •

المتزامن يجب فصل التعليم التقليدي عن التعلم المتزامن وغير

لكل منهم اداراته



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

ثانيا •

ي نظام يجب حصر المعلمين والموجهين الراغبين في االشتراك ف

كنولوجيا التعلم من بعد وتشجيع اخرين على االنخراط في فهم الت

المصاحبة للتعلم وتدريب من يرغب منهم 



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

ثالثا •

انشاء إدارات متخصصة في التكنولوجيا مدعومة بخبراء من

خارج الوزارة مثل 

إدارة صيانة الكمبيوتر والتابلت•

إدارة متابعة وصيانة شبكات االنترنت •

(صوت وصورة وجودة ) إدارة متابعة البث •

ما يستجد من ادارات•



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

رابعا •

ن في انشاء إقسام متخصصة في التعليم مدعومة بخبراء وموجهي

مختلف أوجه التعليم مثل 

مكون من مدرسين جميع المراحل ) قسم اللغة العربية •

ومخصص لهم غرف مجهزة للبث ( وموجهين فنيين 

ن مكون من مدرسين جميع المراحل وموجهي) قسم الرياضيات  •

ام ومخصص لهم غرف مجهزة للبث وهكذا باقي القس( فنيين 



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

رابعا •

ن في انشاء إقسام متخصصة في التعليم مدعومة بخبراء وموجهي

مختلف أوجه التعليم مثل 

ن مكون من مدرسين جميع المراحل وموجهي) قسم الرياضيات  •

ام ومخصص لهم غرف مجهزة للبث وهكذا باقي االقس( فنيين 

الفيزياء والكيمياء واالحياء وهكذا



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

خامسا•

الجودة انشاء إدارات متخصصة في المتابعة والتقييم والبحوث و

مدعومة بخبراء من خارج الوزارة مثل 

إدارة متابعة البث التعليمى والجودة •

إدارة متابعة البث وحضور الطالب والدراسات اإلحصائية•



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

خامسا•

ييم انشاء إدارات متخصصة في المتابعة والتق

والبحوث والجودة مدعومة بخبراء من خارج 

الوزارة مثل 

إدارة متابعة الطالب واولياء األمور والغياب•

إدارة االعالم ومتابعة األنشطة •

ما يستجد من ادارات•



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

سادسا•

انشاء إدارات االختيار 

ص وهى إدارة اختيار لكل مادة حيث يستعرض الموجهيين حص•

ن بعد البث المتزامن الختيار بعضها او كلها لتحفظ للتعلم م

الغير متزامن 

هم او كما تقوم اإلدارة باختيار المعلمين االكفاء بعضهم او كل•

توجيههم لتحسين األداء 

ما يستجد من ادارات•



كيف نبدأ بالتعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي 

ال يجب على الوزارة تعميم التعلم الموازي على كل الشعب

جيا بل يجب التدرج علي حسب اإلمكانيات المادية والتكنولو•

وعدد المعلمين والموجهين المتدربين على التعلم من بعد

بزيادة فنبدأ بالمدارس الغنية والتجريبية وتزيد اعداد المدارس•

اإلمكانات في كل النواحى 



القوانين والتعليمات المصاحبة 

سابعا •

ام اصدار قانون نظام التقويم من بعد باستخد•

التابلت علي ان يمتحن الطالب من بعد داخل

مدارسهم وتحت اشراف الوزارة والمعلمين 

قة مع وتحديد شكل ونوعية األسئلة والمواد المرف

ان الطالب اثناء االمتحان والجزاءات التي يمكن

يتم اتخاذها في حاالت مخالفة القوانين 

والتعليمات على ان تكون واضحة للجميع 



القوانين والتعليمات المصاحبة 

سابعا •

ومة مع اصدار قوانين وتعليمات التحاق المعلمين بهذه المنظ•

توضيح االلتزامات التي عليهم والحقوق والواجبات 

وأساليب التحفيز لتوليد الدافعية 



القوانين والتعليمات المصاحبة 

سابعا •

لنت اصدار القوانين والتعليمات ونشرها بالمدارس وعلى ا•

دخول لتوليدافعية التعلم من بعد لدى الطالب وحثهم على

ارة لهم المواقع والمنتديات التعليمية التي تخصصها الوز

نطقة ومتابعة دخولهم من خالل قسم المتابعة بالوزارة او الم

التعليمية او المدرسة 



القوانين والتعليمات المصاحبة 

سابعا •

نه الطلب من الطالب بتلخيص ما يشاهدونه ويقرأو•

وذلك بارسال هذه التقارير لمذرسيهخم بالمدارس

دفع لمتابعة نشاطهم واعطائهم ذرجة الشفوى وسوف ت

هذه الطريقة لزيادةالدافعية لهم 



القوانين والتعليمات المصاحبة 

سابعا •

نى لكل اصدار قانون بانشاء الملف التعليمي االلكترو•

طالب ولكل معلم 

حيث يحوي هذا الملف على المعلومات األساسية  

جب ان يكون والتعليمية والتربوية والقوانين والتعليمات التي ي

ات  كل من الطالب والمعلم على دراية بها وكذلك ملف اإلنجاز



واالن 

... انا اشكركم •

م واصبح على عاتقكم امام هللا ان تنشروا افكارى ان استطعطم صدقة لك•

وخدمة لوطنكم 

فالتكنولوجيا أصبحت متاحة وتتطور بسرعة رهيبة •

روية ويتبقى تنظيم واستخدام هذه التكنولوجيا ومعالجة المشاكل التربوية بحكمة و•

لتقديم تعلم مفيد وفاعل 

والخص اهدافى كاالتى •



ملخص

لورقةامن ي الهدف الرئيس

حث وزارات التربية على الفصل الجزئي للتعلم من بعد عن التعليم التقليدي •

خدام التعليم حث وزارات التربية على التفكير في التعلم الموازى والمصاحب للتعليم التقليدي وعدم است•

المدمج االن 

حث وزارات التربية على انشاء إدارات مراقبة ومتابعة وجودة واتصال واعالم للتعلم من بعد •

تعلم من بعد الوزارات على تفعيل اليات لتوليد دافعية لكل من الطالب والمعلم وولي االمر للتسليم بالثح•

ودفعه الستخدامه



المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم

تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكترونيبعنوان

مناقشة عامة



توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالرابع الدولي المؤتمر العربي 

(تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم اإللكرتوني)بعنوان
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