
رئيس الـمؤمتر 
رمضانحسني / األستاذ 

مقرر الـمؤمتر 
عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 

يونيو  27و 26السبت واألحد 
ذو القعده17و 16الـموافق 

عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 
مستشار أسري وتربوي

اء الـمستحدثات التكنولوجية واالرتق" بعنوان حماضرة 
"بأداء الـمعلم عن بعد 

طارق عبد الفتاح عبد اخلالق/ الدكتور 
إستشارى التدريب والتطوير 

م ع" حماضرة بعنوان 
ُّ
عد األمن السيرباني وتأمني بيئة التعل

ُ
"ن ب

مىن عبده حممد الشاقي/ الدكتورة 
دكتوراة يف علم اللغة التطبيقي

حماضرة بعنوان 
"التعليم عن بعد وحتديات الـمستقبل " 

التعليم لضمان جودة الدويل اخلامس العربي الـمؤمتر 
التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليمبعنوان

ورفع أداء الـمعلمني

جمموعة متميزة من البحوث وأوراق العمل
من األخوة واألخوات الـمعلمني

والـمشرفني  والقادة الرتبويني يف الوطن العربي

بتوقيت القاهرة مساء 5فعاليات الـمؤمتر الساعة تبدأ 
مساء بتوقيت السعودية6الساعة 

ناهد دويدار/ األستاذة 
موجه أول علوم  ومدرب يف التفوق الدراسي 

"التعلم الرقمي " حماضرة بعنوان 



ا يف
ً
القاعة اإللكرتونيةبنرحب حبضراتكم مجيع

للتدريب واالستشاراتي ـمالذهبي العالللبورد 
ويشرفنا حضوركم

لضمان جودة التعليماخلامس الدويل العربي ؤمتر ـملل
التعليم عن بعد والسعي لتحسني)بعنوان 

(جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمني 
2



3

صريةـماحلكومية الًا من اهليئات يقانونمسجل

معتمدين من جامعة عني مشسالذهبي العالـمي مجيع القائمني على البورد 
ومن العديد من االعتمادات الدولية من أمريكا وبريطانيا وكندا

يـمالذهبي العالالبورد عن إليكم نبذة 
تدريبيةتدريب وتعليم ومؤمترات علمية واستشاراتمركز

134291سجل جتاري رقم -1

يلمسجل يف وزارة االستثمار والتعاون الدو-2

احلرة لالستثمار والـمناطق مسجل يف اهليئة العامة -3

ترخيص تدريب وإعداد موارد 
بيةبشرية واالستشارات التدري

395-958-645



4

لربامج متخصصون يف تنفيذ و تنظيم الربامج التدريبية يف كافة ا❑
الرتبوية وإعداد املدرس الرتبوي واإلرشاد األسري وبرامج العلوم 

اإلنسانية و التنمية البشرية

,  دربنيـموتدريب ال, والقيادة اإلدارية, وكذلك جمال إدارة األعمال❑
, البشريةوارد ـموال

اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, والتسويق وخدمة العمالءبيعات ـموال



5

متدرب10000إىل2021يونيويفاالن حىتوصلنا❑
يـمالذهبي العالمن البورد قدمة ـمالتدريبية اليف خمتلف الدورات 

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

مدرب حمرتف يف خمتلف الدول العربية450من لدينا أكثر ❑
وحتت إشرافنا ي ـمالذهبي العاليدربوا برعاية البورد 

من برامج وحقائب لضمان جودة التدريب

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


ؤمتر ـمواالن ندعو رئيس ال
ي للتدريب واالستشاراتـمورئيس جملس إدارة البورد الذهبي العال

عتمد من جامعة عني مشسـمدرب الدويل الـموال

حسني رمضان/ األستاذ 
إللقاء كلمة الرتحيب وافتتاح الـمؤمتر

6

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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األمن السيرباني وتأمني البيئة الدراسية" حماضرة بعنوان 
"يف التعليم عن بعد 

إعداد
طارق عبد الفتاح/ الدكتور

إستشارى التدريب والتطوير

لضمان جودة التعليماخلامس ؤمتر العربي الدويل ـمال

(التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعلمني)بعنوان

8



9

للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

هناء نواف الـمسمار/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
التعليمClass 123استخدام برنامج  



10

المقدمة
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في التعليم Class 123أهداف استخدام برنامج 



12

في التعليم Class 123نتائج استخدام برنامج 



13

في التعليم Class 123توصيات استخدام برنامج 
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

ندى حممد كردي/ إعداد الـمعلمة 
م2021هـ الموافق 1442: العام الدراسي684151.102: الرقم الوظيفي 

هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
الواقع والـمأمول.. الرخصة الـمهنية











التوصيات

تطوير إّن واقع التنمية المهنية للمعلمين في دول العالم العربي واهتمام الدول ب•

عد خطط التعليم واالرتقاء بمستوى المعلم   من خالل اعطاء الرخصة المهنية ب
اختبارات مهنيةاجتيازه 

ا منظومة التأكيد على الدور المركزي للمعلم العربي في ظّل التحديات التي تواجهه•

جية التعليم العربية في عصر ثورة المعلومات واالتصاالت والطفرة التكنولو
المعاصرة





ورقة عمل
استخدام تطبيق 

Edpuzzle
ي التعليم

 
ف

1

غادة فالح الحربي/ إعداد المعلمة



للرتعلم، حير  اثناء رحلة التعلم باستخدام التقنية داخل المدارس، يستفيد التلميذ من فرر  أفلرل

ذي أن تلررمين التقنيررة لررمن المرردارس يفسررم المجررال أمررام خلررل أنمرراط تعلررم مختلفررة، ال رريء الرر

مر  برنفس يساهم في إيصال المعلومة ب كل أفلل ل ريحة أكبر من التالميذ، وهرو مرا يتعرذر تقدي

يعاب تختلرف الفعالية من خالل طريقة التعليم التقليدية، فلكل تلميذ مهارات مختلفرة، وطررا االسرت

.من  خ  آلخر

مقدمة

ورقة عمل
استخدام تطبيق 

Edpuzzle
ي التعليم

 
ف



يديو أداة مجانية تركز على التقييم، و تسمم للمدرسين والطالب بإن اء مقاطع ف

ات أو تفاعلية عبر اإلنترنت من خالل تلمين أسئلة مفتوحة أو متعددة االختيار

مقاطع و يمكن إن اء. مالحظات صوتية أو مقاطع صوتية أو تعليقات على الفيديو

ا في ذلك الفيديو التفاعلية من باستخدام مقاطع فيديو من عدد من مواقع الويب، بم
YouTube  وTED  وVimeo  وNational Geographic.

2

Edpuzzle ماهو



يو هرررو نظرررام أساسررري للفيرررديو يسرررمم للمعلمرررين بتخصررري  مقررراطع الفيرررد
. لفصولهم الدراسية

ردا بزيرادة م راركة يحتوي النظام األساسي على العديرد مرن الميرزات التري تعب
. الطالب في م اهدة الفيديو

ديو يمكررن للمدرسررين سررحب مقرراطع الفيررديو الموجررودة أو إلررافة مقرراطع فيرر
ة خاصررة بهررم، وإن رراء أسررئلة للطررالب لءجابررة أثنرراء م رراهدتهم، وتتبررع مررد

. الفيديو الذي  اهدها كل طالب

طررول كمرا يسرمم للمدرسررين بتحريرر مقراطع الفيررديو عرن طريرل الررتحكم فري
.الفيديو أو تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم

2

Edpuzzle ماهو



1

2

3

EdPuzzle مزايا استخدام
في التعليم

صلك يمكنك من العثور على جميع مقاطع الفيديو لف

بسهولة في منطقة المحتوى

ول من السهل تتبع ما يحتاج إلي  الطالب والفص

الدراسية

و مقاطع يسمم للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو تعليمية أ

لتي فيديو أخرى من أي مصدر تقريبًا، اومقاطع الفيديو ا

.  ين ئها المعلمون



على  National Geographicباستخدام قناة 

EdPuzzle،ابح  عن فيديو الفهد و ارك  مع طالبك  .

واطلب منهم م اهدتها قبل ميعاد الدرس ، او موعد 

.  مجيئهم إلى المدرسة

لب بمجرد بداية الدرس أو بداية الحصة بالمدرسة ، ااط

.منهم مناق ة الفيديو في مجموعات

مثال للتعامل مع مادة االحياء باستخدام   

مادة األحياء



العملنتائج  

لررم 3لررم ي رراهد الفيررديو، و الطالررب 1نرررى أن الطالررب 

ي اهد سروى جرزء منر ، بينمرا  راهد الطرالب اآلخررون 
.الفيديو بأكمل ، ونتائجهم هي أيلا مرئية

٪ 40نرررى أن الطالررب  رراهد : إحصررائيات طالررب واحررد

، 6أسررئلة مررن أصررل 3مررن الفيررديو فقررط، وأجرراب عررن 

ت يرتم أيًلرا عررد عردد المررا. ب كل صرحيم2منهما 
.والتي ي اهد فيها الطالب القسم نفس  من الفيدي

يمكرن . ب ركل غيرر صرحيم2أجاب الطالب علرى السرلال 

( ”ليرلإلافة تع“بالنقر فوا )للمدرس تقديم المالحظات 
.لكل سلال



1

طع تحسين مقامن لمدرسين امكن ت

لصرف الفيديو التي يعرلونها فري ا

تهم الخاصررررة إلررررى ابإلررررافة روايرررر

سليط الفيديو لتوليم المفاهيم أو ت

.اللوء على النقاط األساسية

2

3

يستطيع الطالب بسهولة 

على األسئلة عن االجابة 
الفيديو بدالً من الورا

يستخدم الطالب إللافة أسئلة متعددة وأسئلة 

و و بمجرد إن اء مقاطع الفيدي. مفتوحة إلى الفيديو

التفاعلية الخاصة بهم، يمكن للطالب تبادل مقاطع 

الفيديو الخاصة بهم مع زمالئهم في الفصل 

الدراسي، وإكمال مسابقات الفيديو الخاصة 

بالزمالء، وتقديم تعليقات حول جودة مقاطع الفيديو 

.التفاعلية

4

مررررن مكررررن للطررررالب والمعلمررررين ت

ليررة م رراركة مقرراطع الفيررديو التفاع

الخاصرررة بهرررم مرررع أ رررخا  مرررن 

جميررررررع أنحرررررراء العررررررالم، وجمررررررع 

برون البيانات من األفراد الرذين يجي

.اتعلى أسئلتهم، وتحليل البيان

EdPuzzle العمل على نتائج  



ن مقاطع فيديو نشر تلك االداة  الرائعة وتدريب المعلمين الذين يديرون فصوالً مقلوبة، أو يقومون بتعيي
ائعة للواجب المنزلي، أو يرغبون في تشجيع االتصال غير المتزامن، كونها ادارة تقييم تكويني ر

استخدام عبر تهم علينا بتشجيع وتحسين تفاعل الطالب بشكل افضل وتنمية مهاراتهم التكنولوجية ومعرف
.عند الجميعمما يساعد على نشر تلك الثقافة وترسيخهامما يمنح التالميذ، أولياء األمور، االدوات التقنية 

في تسريع تسهيل عمليات مثل تصحيح االمتحانات وجدولة النتائج في وقت أقصر، وهو ما يساعداداة تساعد على 
بالمؤسسة التعليميةالمطلوبة من المدرسين وكل  الموظفين عجلة إنجاز مختلف المهام 

سهولة االستخدام حي  يقوم المدرسون باال تراك بحساب مجاني

غادة فالح الحربي/ إعداد المعلمة

توصيات ورقة العمل 



المصادر 
مدونة تعليم جديد•

• :الرابط  https://www.new-
educ.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D
9%85-edpuzzle-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A

موقع منظمة اليونسكو •

• https://ar.unesco.org/

https://ar.unesco.org/
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

أشواق غالب إبراهيم األهدل/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
أثر استخدام معلمات الرياضيات حقيبة التميز التنظيمية

إلسرتاتيجية التعليم باألقران والشراكة الـمجتمعية بني
"يف رفع مستوى حتصيل الطالبات يف مادة الرياضيات " الـمدرسة واألسرة 



ورقة عمل 
ظيمية دراسة أثر استخدام معلمات الرياضيات حقيبة التميز التن

المدرسة الستراتيجية التعليم باألقران والشراكة المجتمعية بين

اضيات في رفع مستوى تحصيل الطالبات في مادة الري" واألسرة

بالصف السادس االبتدائي تعليم عام 

أ واا بنت غالب إبراهيم األهدل . أ



رواصراوعزيمةدؤوبعملإلىيحتاجبهاوالعملالمعرفةاكتسابأجلمنالتعليم

كانماكلتركالمشهدفهملتحقيقالفريقأعضاءجميعجهودتكاثفتفكلماوتعاون

وراكإدمستوىتحقيقأجلمنالسعيإن.واقعيومعنىمختلفطعموالتفوقللنجاح

مسيرةطوالاإلنسانيعيشهاحياةكالسلسلةتعتبرالتيوالرياضيةللمفاهيمعاليفهم

أوخفقيعندماالمتعلمفإن.التعلملتحقيقأساسيمطلبيشعر،لمأمبهاشعرحياته

وصولاليعنياكتشافها.خللأومشكلةوجودعلىيدلفذلكمنخفضأداءعلىيحصل

وبةوالطالالمعلمةمساعدةهووالبحثيةالدراسةهذهفيإليهنسعىماهذاو.عالجهاإلى

الجادةكةوالمشارطالبةأيعندالرياضياتمادةفيالضعفأسباباكتشافعلىأسرتها

.التفوقعلىالحصولوعالجهفي



ترتفعووتنمكيروافدهايغديأنيحتاجمختلفةبنسبمتعددةذكاءاتلديهإنسانفكل

الشراكةتجربةبتطبيقهـ1432عامبدأتذكرهسبقماألهمية.إبداعهجوانبفتظهر

ينبالمجتمعيةالشراكةتعزيزإلىتهدفوالتيالمدارسمنعينةفيتميزوهدف

خللهاتلمسالتيأستراليافيالماجستيردراسةمنعودتيبعدوذلكوالمدرسةاألسرة

تطبيقهاأهدافيىأولفكان.االبتدائيةالمرحلةفيبناتيعلىالمجتمعيةالشراكةتطبيقأثر

إلىهدفتوالتيهـ،1436عاماألرقامعيادةبتجربةقمتثم.المدارسفيمعلماتيمع

دمجتمهـ1440-1439عاموفياألقرانبتدربالمفقودةالرياضيةالمفاهيمتثبيت

(لالرتقاء.....اجادة)بمسمىواحداً مشروعالتكونالتجربتان



وأمهاتةوالطالبللمعلمةمرجعالتكونإعدادهاتمالتيالتميزحقيبةتفعيلعلىيقوم

تراتيجيةاستطبيقخاللمنللطالبة،المتعددةالذكاءاتأنواعجميعتغذيةفيالطالبات

ووسائلعليمالتتقنياتوتفعيلواألسرةالمدرسةبينالمجتمعيةوالشراكةاألقرانتدريب

فيطبيقهاتوتم.والمتفوقةالضعيفةالطالبةمنكلاستهدفتالتي.االجتماعيالتواصل

علىحقيبةاللهذهالمعلمةاستخدامأثرلقياسكعينة.الباحثةإشرافتحتابتدائيةمدرسة

هللاشيئةبموسيتمالدراسي،للعامالثانيالدراسيالفصلخاللالسادسالصفطالبات

أوالثمارهاحصديأنالمولىسائلين.عاليةإيجابيةنتائجمنحققتهلمتطبيقهافيالتوسع

ليكونياتالرياضمادةلمفاهيماإلدراكيالفهممستوىبارتفاعالمجتمعثمطالباتبناتنا

.حياةواقع



مستخلص الدراسة

مستوىحسينتفيالدراسةفيالمقترحةالتميزحقيبةتفعيلأثردراسةإلىالدراسةهدفت

الباحثةمتاستخدحيث.االبتدائيالسادسالصففيالرياضياتمادةفيالطالباتتحصيل

التميزحقيبةتفعيلوهوالمستقلالمتغيرأثرلمعرفةالمستقلةللمجموعاتالتجريبيالمنهج

الصفطالباتمنطالبة45منالدراسةعينةتكونت.التحصيلوهوالتابعالمتغيرعلى

.للدراسةالمطبقةالمتعاونةالمعلمةلنفس2/سادسضابطاخروفصل.االبتدائي1/السادس

الدراسةأدواتبتطبيقوذلكالفصلينتكافؤمنالتأكدوبعد



التقييمفيهافعليالتالتجريبيللصفتدريسهاأثناءالتميزلحقيبةالمعلمةتفعيلتم

أمهاتمعيةالمجتمعالشراكةوتفعيلالمهنيةالتعلمومجتمعاتللطالبةالمحوريالذاتي

ريقةالطباستخدامالوحدةدرستفقدالضابطالفصأمااألقران،وتدريبالطالبات

اراالختب(أدواتتطبيقتمالمقررالمحتوىدراسةمناالنتهاءوبعد.التقليدية

ستوىمعند(إحصائيةداللةذيفرقجودوإلىالنتائجوأشارت.بعديا)التحصيلي

)ضابطوالالتجريبي(الفصلينفيالطالباتدرجاتمتوسطيبين(05,0>الداللة

.التجريبيالمجموعةلصالحالبعديالتحصيلنتائجفي



اإلحساس بالمشكلة

صيلتحمستوىومتابعةللمعلماتالحصصوحضورالميدانيةالزياراتخاللمن

حليلوتالرياضياتمعلماتمعالمتعددةالنقاشوحلقاتالمراحلجميعفيالطالبات

فيدنيتوجودالحظتالمراحل،جميعفيالنهائيةأوالفتريةسواءاالختباراتنتائج

ندوقالصخارجوالتفكيرللنظردفعنيمما.الرياضياتمادةفيالطالباتمستوى

التيدريسالتطرقنوعيةأنفوجدتمباشر،بشكلالصفيةالتدريسأساليبومتابعة

المعلملىعوالمعتمدالمباشروالتقليدياألسلوبالىتميلالمعلماتمعظمتستخدمها

.رئيسيبشكل



لذياالعاليالذهنيالنشاطعنمانوعابعيدةالمقدمةوالتماريناألنشطةأنإلىإضافة

الكتابعلىقطفوالحقائقوالمفاهيمللمعلوماتالطالبةتطبيقأنكما.عميقتفكيرالىيحتاج

،عميقمفهودونوقتيالمعلوماتاكتسابمنيجعلحياتهاواقعفيتطبيقهادونالمدرسي

بينلالتواصضعفأنكما.أحيانامراتعدةالمعلومةنفسفيالطالبةخطأتكررنجدلذلك

ننةمقعالجيةخططووضعالضعفلنواحيالمعلماتتشخيصندرةووالمدرسة،البيت

ظاهرةاتتب.واألسرةالمجموعةفيوصديقاتهاوالطالبةالمعلمةمنكلفيهاتشتركللطالبة

حقيبةاعدادفيالفكرةجاءتالمشكلةحددتأنبعد.بجديةفيهاالتفكيرينبغيواضحة

(التميزحقيبة)اسمعليهااطلقتتعليمية



حقيبة التميز

سهولةكلبحديثةاستراتيجياتعدةتنفيذخاللهامنالمعلمةتستطيعحقيبةهي

تقنياتامواستخداألسرةمعالمجتمعيةوالشراكةباألقرانالتعليماستراتيجية)وهي

مستوياتعجميتناسبحديثةبطرقطالباتهاتدريسعلىالمعلمةيساعدمما(التعليم

رةاألسدوروتفعيلالصففيالمتفوقاتالطالباتبمشاركةوقدراتهمذكاءهم

سائلوواالجتماعيالتواصلوسائلوباستخدامالمباشرةالمهامبعضأوباإلشراف

..أخرىتقنية



تحليلنمبدأمحددةوضيفةلهقسمكلاقسامعدةعلىالحقيبةتحتويحيث

وخططدراسية،وحدةلكلالمحوريوالتقييمالتشخيصاستمارات،المحتوى

يةالعلمالمجاالتالذهنية،التساليالرقمية،المكتبةعمل،أوراق،عالجية

ألنشطةادليلوتفعيلوحدة،لكلمقننةوبعديةقبليةاختباراتالرياضية،

.الرياضياتلمادةالوزاري

حقيبة التميز



يةأسئلة الدراسة البحث

يزالتملحقيبةالمعلمةاستخدامأثرما:التاليالسؤالعلىالدراسةهذهأجابت

"التعليموتقنياتةالمجتمعيوالشراكةباألقرانالتعليم"استراتيجيةتوظفالتيالتعليمية

الرياضيات؟مادةفيالسادسالصفطالباتتحصيلتحسينفي



عيادة التميز خطة





(الشراكة هدف وتميز) تجربة 

 فكرته على الذي قامت( الشراكة هدف وتميز)تقوم فكرة التجربة على التوسع في تطبيق برنامج

، إنشاء قناة تواصل تقنية بين المدرسة وأمها ت الطالبات بهدف الكشف عن نواحي الضعف

:والسعي الجاد لعالج التدني لدى الطالبات في مادة الرياضيات وذلك عن طريق 

(واتس أب)وسائل االتصال التقنية كبرنامج المحادثات -

math-tc)إنشاء قناة - لوك الطالبات و بمثابة قناة توعوية تثقيفية تعليمية ؛ لعالج سالتليقرامفي  (

.مستوى تحصيل الطالبات 



.الموجودة في حقيبة التميز CDاألقراص -

Algebra breningالتعليمية مثل برنامج اآليبادبرامج -- camp

 لمهارات هو كراس بالمنزل تتفق المعلمة مع أم التلميذة على ا( صناعة النجاح مع أمي)دفتر

، ويصحح من التي تحتاج الى تقوية فتسجل فيه األم بعض أسئلة الكتاب على تلك المهارات

.يذة مع المعلمةقبل األم بإشراف المعلمة بإحدى الوسائل التقنية التي تتفق عليها والدة التلم

(الشراكة هدف وتميز) تجربة 



(الشراكة هدف وتميز) تجربة 

ديم إتاحة الفرصة ألمهات الطالبات وخاصة ذوات المستوى التعليمي العالي والخبرة في تق

ة شراكات مجتمعية تساعد المعلمة في عملها مثل إعداد أوراق عمل وتصميم وسائل تعليمي

لصفلمساعدة المعلمة داخل الفصل بعد التنسيق مع اإلدارة في متابعة حل الطالبات وضبط ا

المعلمةدةمساع . (وإعداد عروض للدروس مثل وغيره ا. (

يد من دافعية استخدام تطبيقات االختبارات االلكترونية بين المعلمة و طالباتها في المنزل مما يز

zipgradeالطالبة للتعلم مثل برنامج المصحح األلي البسيط  , Ademodo









صور لبعض أقسام الحقيبة 



قسم التشخيص ويحوي استمارات و 
اختبارات قبلية وتحديد المستوى



ة قسم التخطيط ويحوي الخطط العالجي
وأوراق العمل 







عيادة جدول الضرب







وجود دالالت ذات معني واضحة على تحسن في حفظ الطالبات -1

.لجدول الضرب كما في الرسوم البيانية السابقة

نهج الفصل مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل األول من م-2

الدراسي الثاني تدل على وجود تحسن ملحوظ في مستوى تحصيل 

.ةالطالبات في فصل التجربة مما يعطي مؤشر جيد على نجاح التجرب

بينالمجتمعيةالشراكةتفعيلعلىالدراسةعينةموافقةجاءت-3

"تجربةدورإلىيشيرمماوكبيرةجداكبيرةبدرجةوالمدرسةاألسرة

.ةالدراسعينةقبلمنتأييدوحققإيجابياكان"وتميزهدفالشراكة

أبرز النتائج



كنتهممحيثالصففيزميلتهنبتدريسالطالباتاستمتاعلوحظ-4

تكوينوالتدريسفيمهارتهنإبرازمنباألقرانالتعليماستراتيجية

.زميلتهموبينبينهمإيجابيةعالقات

متوسطاتحققنقدالطالباتأنعلىواضحةداللةهناككانت-5

.باألقرانالتعليمتطبيقبعدأعلىحسابية

أبرز النتائج



ائية التوسع في تطبيل حقيبة التميز على مدارس آخري في المرحلة االبتد-1

.اوالمتوسطة والثانوية، ودرست النتائج ، حي  يتوقع أن تكون إيجابية أيل

ات إعداد أن ال يقتصر إعداد الحقيبة على مادة الرياليات فيمكن لكل التخصص-2

.حقائب للتميز لمعلماتهم مما يساعد على تحسن المستوى العلمي للطالبات

التوصيات



صل مع أن تهتم إدارة المدرسة في تفعيل وسائل التواصل االجتماعي أكثر للتوا-3

ى أمهات الطالبات ب كل دوري لما لوحظ من أثر إيجابي على الطالبة نفسها وعل

.العملية التعليمية

سين أن ال راكة المجتمعية بين األسرة والمدرسة يساعد ي كل ملحوظ في تح-4

لى العملية العملية التعليمية، ويرفع من معنويات الطالبات ويرجع بالنفع الكبير ع

.التعليمة سواء بتقديم مساعدات تعليمية الكترونية أو مادية أو نقدية 

اتتابع التوصي



شكرا على االستماع
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

عالية جبار حسن الفيفي/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
التلعيب بالتعليم اإللكرتوني عرب منصة مدرستي
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المقدمة

يعرف التلعيب بأنه استخدام
عناصر اللعبة

,لتحفيز الطالب على التعلم
قوجعل التعلم أكثر متعة وتشوي
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يأهمية توظيف التلعيب في التعليم اإللكترون
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أهمية التلعيب في التعليم اإللكتروني
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رونيوسائل وتقنيات التلعيب في التعليم اإللكت
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عدفوائد التلعيب في التعليم اإللكتروني عن ب
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طريقة تصميم التلعيبة التعليمية
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عليم من خالل الوحدة الثالثة طبقت التلعيب في الت
عبر منصة مدرستي بتطبيقات عديدة
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عليم من خالل الوحدة الثالثة طبقت التلعيب في الت
عبر منصة مدرستي بتطبيقات عديدة
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عليم من خالل الوحدة الثالثة طبقت التلعيب في الت
عبر منصة مدرستي بتطبيقات عديدة

تيرة الطالب هي أداة تعليمية مجانية تتيم للمدرسين إجراء تقييمات تكوينية حسب و-

حي  يمكن للمدرس االختيار من. بطريقة ممتعة وجذابة للطالب من جميع األعمار

مكن  بين الماليين من االختبارات التي أن أها المعلم والتي تغطي كل مولوع أو ي

.إن اء مادت  الخاصة

منزل وفقًا تتيم أولاع التطبيل المختلفة للطالب الم اركة في الفصل معًا وفي ال-

ل لجداولهم الخاصة، وأثناء لعب الطالب، يحصل المعلمون على مالحظات فورية حو
على أي جهاز ب  متصفم  (Quizizz)تقدمهم وال يلزم ولع درجات، كما يعمل 

.(Chromebookو  iOSو  Android)ألجهزة  (Quizziz)وتتوفر تطبيقات 



التوصيات

التعلم إن اللعب أداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البيئة لغرض-1
وإنماء الشخصية والسلوك

.ء يمثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب المفاهيم وتساعد في إدراك معاني األشيا-2

يم األطفال وفقاً يعتبر أداة فعالة في تفريد التعلم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعل-3
.إلمكاناتهم وقدراتهم 

شكالت يعتبر اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض الم-4
.واالضطرابات التي يعاني منها بعض األطفال 

.يشكل اللعب أداة تعبير وتواصل بين األطفال -5

طفالتعمل األلعاب على تنشيط القدرات العقلية وتحسن الموهبة اإلبداعية لدى األ-6
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المراجع

.2012التطبيقية ، -حنان ، اللعب عند األطفال األسس النظرية . العناني ، د-1

.2006الشيخ ، تغريد ، تربية و تعليم الطفل من خالل اللعب ، -2

.2002عبد الهادي ، نبيل ، سيكولوجية اللعب و أثرها في تعليم الطفل ، -3

.2007الخضر ، عثمان ، مهارات ابداعية في التربية و التدريب ، -4
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

مل حممد طاهرا/إعداد الدكتورة 

هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
هجمعيقات تفعيل الـمعامل االفرتاضية يف تدريس من

ـمنورةعلم األحياء للمرحلة الثانوية للبنات بالـمدينة ال



:المقدمة

ميعجفيالتقنيوالتقدمالمعرفيباالنفجارالحاليعصرناتميز
يةالتقنفاستخدامالتعليم،مجالفيوبالذاتالعامةالحياةمجاالت
حيثتعليميةالالعمليةدعمفيكبيرةجهوداً يوفرفعالةبطريقةالحديثة

يةالعربالمملكةسعتوقد.فاعليتهاالدراساتمنالكثيرأثبتت
واللحاقبلالمستقتحدياتلمواجهةالتعليموزارةفيمتمثلةً السعودية

حاثواألبالمستجداتآخرمناالستفادةعلىفعملتالمتقدمة،بالدول
العلوممناهجوبخاصةالمناهجتطويروعلىوالعالمية،العلمية



لمعمللالمهمالدورالعامالتعليمتطويرمشروعفيالقرارصانعوأدرككما
تدريسفيوفعاالً مؤثراً دوراً تؤديالمعمليةالتجاربأنبًوللطلبة،بالنسبة

نمالعمليبالجانبالنظرًيالجانبربطعلىتعملحيثالعلمية،المواد
نحققنأيمكنالللمعملتفعيلبدوًنوأنهالمباشرة،الحسيةالخبرةخالل

هودالجمنالمزيدبذلعليهموبأنالعلمية،الموادهذهمنالمرجوالهدف
تقليديالالمعملتفعيلتواجهالتيالصعوباتضوءوفي.المجالهذافي

فقدياآللالحاسبوتطبيقاتتقنياتفيالحاصلالتطورإلىباإلضافة
.االفتراضيةللمعاملالحاجةظهرت

:المقدمة



كيز،ًوتدفعًمنًوجهةًنظرًالباحثةًترىًأنًالمعاملًاالفتراضيةًتحفزًاالنتباهًًوالتًر
أطول،المللًوتحتفظًبالمعلومةًلمدةً

١٠ذكرونًوهيًبذلكًمتفقةًمعًنظريةًالتعلمًالتيًتذكرًأنًالناسًوبشكلًعامًيت
%  ٥٠،ًمماًيشاهدون،ًوً%٣٠مماًيسمعون،ًوً% ٢٠مماًيقرؤون،ًوً% 

مماً% ٩٠مماًيقولونًعندماًيتحدثون،ًوً% ٧٠مماًيسمعونًويشاهدون،وً
.يقولونًويفعلوًن

أهمية  ورقة العمل 

زيادة التحصيل العلمي عند اشراك أكثر من حاسة



العزيزًبنًعبدعبدهللاخاللًمشروعًالملكًمنتمًتزويدًالمدارسولقدً
 CROCODILE)بأجهزةًالحاسبًاآلليًوبرامجه،ًمثلًبرنامج

CLIPS) الفيزياءالذيًتمًتطبيقهًفيًتدريسًالكيمياءًًوالكروكودايل
( ١٠)دولةًحولًالعالمً،ًوهيًمترجمةًألكثرًمنً( 6٠)فيًأكثرًمنً

.لغات

أهمية  ورقة العمل 



للتعليمً" يوركا"برنامجًتنفيذًه١4٣6وًبدأًفيًالسنةًالدراسيةًمنًالعامً
تعريبهًاالفتراضيًوالمحاكاة،ًوذلكًلمادةًاألحياء،ًحيثًقامتًشركةًمجدًللتطويرًب

.وأقرتهًوزارةًالتعليمًبالمملكةًالعربيةًالسعودية

أهمية ورقة العمل 



اتالدراسمنعددوتأكيدالدراسية،المناهجتطويرمنسنواتعدةمروربعد
وزارةلِقبمنالمعلماتومطالبةالتجربة،طريقعناالفتراضيالمعملجدوًىمن

األحياءمنهجدريستفيوبتطبيقهواالفتراضيااللكترونيالتعليمبتفعيلالتعليم
والتربوية،التعليميةالعمليةفيوالتقنيةالتكنولوجياالستخدامامتداداً المطور
ور،المطاألحياءمقرريتضمنهاالتيالالزمةالمهاراتالطالبةإكسابوبهدف

الواقعإلىبالنظرثم.الطالباتلدىالمتفاوتةالقدراتأمامحديثةآفاقولفتح
دارسالمعددوقلةللبنات،الثانويةللمرحلةالمنورةالمدينةمدارسفيالحالي

،لهالمطبقة



لعمليةًوبالرغمًمنًكلًالتكاليفًوالجهودًالتيًبذلتًوالزمنًالطويلًفيًتطويرًا
العديدًمنًفقدًأظهرت, التعليميةًإالًأنهاًلمًتصلًإلىًماًكانتًتصبواًإليهًوتطمح

معً, مالدراساتًضعفًالتحصيلًالعلميًلدىًالطالباتًفيًموادًالعلومًبشكلًعا
مماًأدىًإلىًقصورًفيًتحقيقًاألهداف, اإلخفاقًمنًناحيةًالمعاملًوالتجارب

حيثًأنًالعديدًمنًالمدارسًتدرسًمادةًاألحياءً, المرجوةًمنًتدريسًاألحياء
للمعملتفعيلنظريا ًودونً

أهمية  ورقة العمل 



مشكلة الدراسة

طلعًأدىًإحساسًالباحثةًبالمشكلةًإلىًرغبتهاًفيًأنًتست
تراضيةًآراءًالمعلمات،ًوتستقصيًمعيقاتًتفعيلًالمعاملًاالف

لبناتًفيًتدريسًمنهجًاألحياءًالمطورًفيًالمدارسًالثانويةًل
تغلبًبالمدينةًالمنورة،ًلتقفًبجانبًالمعلمةًوالطالبةًفيًال

.علىًهذهًالصعوبات



أسئلةًالدراسة

:تجيب هذه الدراسة على السلال المتمثل ب 

هج ماهي معيقات تفعيل المعامل االفترالية في تدريس من
.نورةاألحياء المطور في المدارس الثانوية للبنات بالمدينة الم



هدفًالدراسة
نهجمتدريسفياالفتراضيةالمعاملتفعيلمعيقاتعلىالتعرف•

.المنورةبالمدينةللبناتالثانويةالمدارسفيالمطوراألحياء
ولتحقيقًالهدفًاستخدمتًالباحثةًالمنهجًالوصفي،ًواستخدمت•

االستبيانًكأداةًلجمعًالبيانات
ةًالممذيًتمممًتوزيممعًاالسممتبياناتًبصممورتهاًالنهاميممةًعلممىًمجتمممعًالدراسمم•

لمدينمةًيمثلهًجميمعًمعلمماتًاألحيماءًفميًالممدارسًالثانويمةًللبنماتًفميًا
وممنً.يشخصم،ًومتمابعتهنًبشمكلًالعنكبوتيةالمنورةًعنًطريقًالشبكةً

.المطلوبثمًتمًالحصولًعلىًكاملًالعددً



نتامجًالدراسة

راضيًالمعملًاالفتتفعيلتحولًوتقفًكحجرًعثرةًأمامًوجودًالعديدًمنًمعيقاتً
متصلًبالكادرًالتعليميًمنماهوومنهاً, متصلًباألجهزةماهومنهاًفكانً

اوزهاًوًبتج, أوًبالمنهج, والتجهيزات, وكذلكًاإلدارةًالمدرسية, معلماتًوطالبات
اتًبالمدينةًالمعاملًاالفتراضيةًفيًالمدارسًالثانويةًللبنتفعيلستتيسرًسبلً

.المنورةًعلىًأتمًوأكملًوجه



معلومات عامة عن المعلمات
عددًالدوراتًالتدريبية

،ًليستًلديهنًأيًدورات4٣.١8%ً
منًدورةًإلىًدورتين,  %٢٧.٢٧
ثالثًدوراتًفأكثر, %٢٩.٥٥

سنواتًالخبرةًفيًالتدريس
أقلًمنًسنتين%      ٥٥.4

سنوات٥إلى٢ًمنًً%    ٢٩.٥٥
سنوات١٠إلى6ًمنً%    ٣8.64
سنوات١٠أكثرًمنً%    ٢٧.٢٧

سنواتًالخبرةًفيًاستخدامًالبرامجًاالفتراضية
،ًًًًأقلًمنًسنتين%٥6.8٢
سنوات٥ًإلى٢ً،ًًًًعددًسنواتًخبرتهنًتراوحتًماًبينًمنً%8٢.٣١
سنوات٥خبرتهنًأكثرًمنً,   ١١.٣6%



معيقاتًمرتبطةًبالمعلمات
ضعفًالقدرةًعلىًالتعاملًمعًتطبيقاتًبرامجًالتعليمًاالفتراضي•
.تمسكًبعضًالمعلماتًبالطرقًالتقليدية•
.الًيصاحبًتطويرًالمنهجًتأهيلًللمعلماتًفيًالجانبًالعملي•
.تدنيًمستوىًالقناعةًلدىًبعضًالمعلماتًبأهميةًالتعليمًاالفتراضي•



معيقاتًمرتبطةًباإلدارةًالمدرسية
.ضعفًشبكةًاإلنترنت

.قلةًعددًأجهزةًالحاسب
.ضعفًالميزانيةًالمختصةًللمعاملًاالفتراضية

.قلةًالتشجيعًوالحوافز
.البروجكترعدمًوجودًبعضًاألجهزةًالضروريةًمثلًجهازً

.المعلماتًللمعاملًاالفتراضيةبتفعيلعدمًقناعةًاإلدارةًالمدرسيةً



معيقاتًمرتبطةًبالطالبات
الواحدالصففيالطالباتعددكثرة

.االفتراضيالتعليمبرامجتطبيقاتمعالتعاملعلىالقدرةضعف
.االفتراضيةالعمليةالتجارببأداءالطالباتاهتمامقلة

.االفتراضيالتعليمبأهميةالطالباتقناعةمستوًىتدني



معيقاتًمرتبطةًبالمنهج
.قلةًاألنشطةًالتيًتنفذًمنًخاللًالمعملًاالفتراضي

.عدمًوجودًإرشاداتًلتطبيقًالتجاربًمنًخاللًالمعملًاالفتراضي
ةًالمتعلقةًالًيشيرًإلىًمواقعًفيًاإلنترنتًتحتويًعلىًجميعًالتجاربًاالفتراضي

.بالدروس



توفيرًالمستلزماتبعدًمعرفةًًالمعوقاتًنستطيعً
االفتراضيةًبفاعليةالمعاملًلتفعيلً



ؤولينًعلىًضوءًماوردًمنًنتامج،ًخرجتًالباحثةًبعددًمنًالتوصياتًموجهةًللمعلماتًوالمس
: فيًوزارةًالتعليم،ًولعلًمنًأهمها

فيزًوتشجيعًتدريبًالمعلماتًعلىًكيفيةًاستخدامًبرامجًالمعاملًاالفتراضيةًوتأهيلهن،ًوتح•
ةًفيًالمعلماتًالالتيًيطورنًأنفسهنًوأدامهنًباستخدامًتطبيقاتًالبرامجًاالفتراضي

.التدريس
تدريبًالطالباتًعلىًالبرامجًاالفتراضيةًالمستخدمة•
.تأمينًأجهزةًحاسبًفيًمعاملًالمدارسًلمواجهةًزيادةًأعدادًالطالباتًفيًالفصول•

:التوصيات



.توفرًفريقًفنيًمتخصصًللصيانةًفيًكلًمدرسة•

.العملًعلىًإيجادًحلولًلضعفًشبكةًاإلنترنتًفيًالمدارس•

.زمةتسهيلًاستخدامًالبرامجًاالفتراضيةًوذلكًبتجهيزًالمعاملًباألدواتًالاًل•

عندًبناءًالمناهجًيجبًاألخذًفيًاالعتبارًاستخدامًالمعاملًاالفتراضية•

:التوصيات



LOGO

:مقدمة إىل املؤمتر العربي الدويل اخلامس لضمان جودة التعليم بعنوان
(  التعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء املعلمني)

م2021يونيو 27-26: املوافق/ هـ 1442ذو القعدة 16-17

هـ1439-1438للعام  إعداد
منى عبده حممد الشاقي/ د

مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية 
اململكة العربية السعودية



LOGO



LOGOمقدمة

جلأتالعامل،يفالتعليمأنظمةمعظمتواجههااليتواالختناقاتالتحدايتظليف
يفالكبريزايدالتمواجهةمنمتكنهاتقليديةغريبدائلعنالبحثإىلالدولمنالعديد
أعداديفكبريًاتزايًداالعاملشهدأنبعدوالسيمااجملتمع،فئاتقبلمنالتعليمعلىالطلب

.الناميةالدوليفخاصةو السكانيفالكبريالتزايدعنوالناتجالتعليميفالراغبنيالطالب
مااستيعابيفتساهمتقليديةغريبدائلعنالبحثيفماسةاحلاجةكانتعليه،

هذهلحلالبدائلأهمومنالطالب،أعداديفابالنفجارجدلًياعليهنطلقأنميكن
منذبدأتةتعليميظاهرةهوبعدعنفالتعليم،بعدعنالتعليمنظامهواملشكلة

.كبريةبتطوراتالتاريخذلكمنذمّرتاألربعينات،



LOGOمشكلة البحث

مستقبليتوّجه
/لدكتورااإللكرتوينالتعليمإدارةجملسرئيسالسعوديالتعليموزيرقال

قبلها؛احلالهوكمايكونلن(كوروان)أزمةبعداإللكرتوينالتعليمإن:الشيخآلمحد
املركزأنمؤكًدا،األزمةهذهوأثناءقبلاإللكرتوينللتعليمالوطيناملركزبدورمشيًدا

التوجهومعاألخرية،املستجداتمعخاصةاملقبلة،الفرتةخاللأكربدورلهسيكون
بديلجمردوليسمستقبلًيارًاخياابعتبارهوتقنياتهاإللكرتوينالتعليمحنواملتسارعالعاملي

.االستثنائيةللحاالت



LOGOأسئلة البحث
السنواتخالل(بعدعنالتعليم)اإللكرتوينالتعليمتطبيقإىلالتعليميامليدانحاجةمنانطالًقا

املستقبلوبوابةاملوحديمالتعلمنصة:مثلالتعليمأنظمةمنعددتطبيقيفالوزارةجتربةجناحبعداملقبلة،
التعليموزارةطبقتهااليتالتعليميةواملنصاتاألنظمةمن...وغريهامدرسيتومنصةBlackboardو

.التعليميةاملباينيفالدراسةتعليقإثرالسعوديةواجلامعات
:التاليةاألسئلةعناإلجابةإىلاحلايلالبحثيسعىعليه،

بعد؟عنوالتعليماإللكرتوينالتعليمأساسياتما/س
السعودية؟العربيةاململكةيفبعدعنللتعليمالتارخييالتطورمالمحأبرزما/س
.روان؟كو جائحةبسببالدراسةتعليقخاللالسعوديةيفبعدعنالتعليمطُبقكيف/س
عودية؟السالعربيةاململكةيفكوروانجائحةظليفبعدعنالتعليمجتربةجناعةمدىما/س
وعامليا؟حمليابعدعنالتعليمتواجهاليتالتحدايتأبرزما/س



LOGO أهداف  البحث

.بعدعنوالتعليمااللكرتوينالتعليمأساسيات.1
.السعوديةبيةالعر اململكةيفبعدعنللتعليمالتارخييالتطورعناترخييةنبذة.2
.كوروانجائحةظليفبعدعنالتعليميفالسعوديةالعربيةاململكةجهودأبرزاستعراض.3

.السعوديةالعربيةاململكةيفبعدعنالتعليمعنوإحصاءاتتقارير.4
.ودولياحمليابعدعنللتعليماملستقبليةالتحدايتأبرزاستعراض.5

أبرزاستعراضهخاللمنمت؛الوصفياملنهجالباحثةاتبعتالدراسةأهدافلتحقيق
متّ مثومنلسعودية،االعربيةاململكةيفالتعليموزارةيفاملعتمدةبعدعنالتعليمأدوات

داخلبعدنعالتعليمقنواتمنللمستفيدينواإلحصاءاتالتقاريربعضاستعراض
.م2020املوافقهـ1441:للعامالسعوديةالتعليمةاملنظومة



LOGOتوطئة
حمصورًاكانأنعدباملعلومات،تكنولوجياجماليفثورةيشكل«بعدعنالتعليم»إن
مستقلةإدارةأول«شيكاغو»جامعةوتعتربالعادي،الربيدعربالورقية،املراسلةبوسيلة
التعليمأسلوبدتاعتماليتالعامل،مستوىعلىاألوىلاجلامعةإهناإذابملراسلة،للتعليم

منكثريًاليمالتعمنالنوعهذايساعدكما.(احلرةاملوسوعةويكيبيدايحبسب)بعدعن
للدراسة؛لتفرغامنيتمكنواملالذينوالسيماوالعلمي،الثقايفمستواهمرفعيفالناس

.خمتلفةوظيفيةمهامأوأبعمالالنشغاهلم
Theبعدعنالتعليممنوذجإن Tele Learning modelيفالثالثاجليلميثل

املؤمتراتعلىيشتملو (التعليميةوالوسائطالتقنيةالتطورات)امليدانهبذااخلاصةالتطورات
.الصناعيةاألقماروبرامجاملسموعة،البيانيةواالتصاالتاملرئية،



LOGOماهية التعليم عن بعد

 فيهيكونواملستمرالذايتللتعليمأسلوب:بُعدعنالتعليم
ُ
،ُمعلِّّمهعنبعيًداتعلِّّمامل

ووسائلأدواتطريقنعإليهنقلهايتمتعليميَّةموادابستخدامتعّلمه،مسؤوليةويتحمل
صنيأساتذةبوساطةخمتلفة،تكنولوجيَّة ؤسَّسيفُمتخصِّّ

ُ
.إليهاينتمياليتالتعليميَّةةامل

يُطلبحيثلميه؛ومعوأقرانهالطالببنياملزدوجاالتصالعلىبعدعنالتعليمويعتمد
ؤسَّ إىلإبرساهلايقوممثاألعمالأوالواجباتببعضالقيامالدارسمن

ُ
التعليميَّةسةامل

.الراجعةابلتغذيةيسمىفيماواإلرشاداتالتعليقاتببعضالدارسعلىتردبدورهاواليت
بعضيفميةالتعلياحلاجاتتفرضهاضرورةالتعليممنالنوعهذاأصبحلقد

...هاوغي اجتماعيةأوصحيةأواقتصاديةأوسياسيةلظروفنظًراالبلدان



LOGOتعريف التعليم عن بعد
م 1982حديد عام مصطلح التعليم عن بعد مل يُعّرف بشكل رمسي إال حديثًا أو ابلت

إىل اسم (  ICCE)اسلة تفسري اسم اهليئة العلمية للرتبية ابملر هيئة اليونسكو عندما حاولت 
.(ICCDE)جديد هو اهليئة العاملية للرتبية من بعد 

ن تعريف اثبت مفهوما جديدا، وال يوجد حىت اآلوبذلك يُعد مفهوم التعليم عن بعد 
 تستقر على أو حمدد له، ولذا تعددت مفاهيم التعليم عن بعد وتداخلت فيما بينها، ومل

وتعدد الوسائل علم بعد املسافة بني املعلم واملتتعريف حمدد وإن كانت مجيعها تركز على 
. .ليم عن بعداملستخدمة يف عملية التعليم، وتبني ذلك من التعريفات التالية للتع



LOGOتعريف التعليم عن بعد

رونرتيتعريف 
عادةويتم،لمواملعاملتعلمبنيمسافةهناكتكونعندماحيدثالذيالتعليم

معلميهمعنلنيمنفصاملعلمنيويكونمسبقا،إعدادهايتمتعليميةموادمبساعدة
.كليهماأوواملكانالزمانيف

فتعري
ة اجلمعية األمريكي
للتعليم عن بعد

قدالذيوينإلكرت تعليمينقلوسيطعربالتدريبأوالتدريسملوادتوصيل
أواحلاسوبالصوتية،األشرطةالفيديو،أشرطةالصناعية،األقماريشمل

.ملعلوماتالنقلاملتاحةالوسائطمنذلكغريأواملتعدةالوسائطتكنولوجيا

تعريف مايكل مور
جزئيانفصلةمالتدريسسلوكياتفيهايكوناليتالتدريسرائقطمنجمموعة

األجهزةو املطبوعةاملوادتوفريالضروريمنويكونالتعلمسلوكياتعن
والتعلماملعلمبنياالتصالعمليةلتسهيلاألخرىوالوسائلواألدواتاإللكرتونية

تعريف 
القانون الفرنسي

قاعاتيفدائمةبصفةاملعلمحضوريتطلبالالذيالتعليممنالنوعذلك
.التدريسعمليةهاتتطلباليتاألوقاتبعضيففقطاحلضورميكنهوإمناالدراسة

لقاءاتجودو إمكانيةمعواملتعلماملعلمبنيالفصلعلىالتعريفعذاويركز
.بينهماحوارية



LOGOتعريف التعليم عن بعد: يتبع

رتعريف إدجار فو 
فيهتعلميالذيوالزمانللمكانالدارساختياريفحريةو مرونةأكثرنظام

واملكانالزمانحيثنمالتعليمتوزيعوحتاولاملباشرة،للرتبيةبديلويعترب
.معينةاتصالوسائلعلىويعتمد

و تعريف اليونسك
إعدادامعدةنتكو اليتاملطبوعةوغرياملطبوعةللوسائطاملنظماالستخدام

الدعموتوفيواملتعلمنياملعلمنيبنياالنفصالجسرأجلمنجيدا
.دراستهميفللمتعلمني

:اآليتيوفرنظامبعدعنالتعليمأنالتعريفاتهذهمنُيستخلص
.تواجدهأماكنيففيهاللراغبالتعليميةاخلدمات•
.الدراسةيفالذايتالتعلمتستثمرخاصةمناهج•
.اخلاصةبسرعتهالتعلممنفردكلميكنمماالطالبعنالتعليميةاهليئةانفصال•
طريقعنتُبثيتالوالربامجوالتلكساهلاتفوشبكاتاملطبوعةكاملوادالتعليميةالوسائطاستخدام•

.والكمبيوتروالكاسيتالفيديوعلىاملسجلةاألشرطةأووالتلفزيونالفيديو
يعينوالتعلمالعمليةيفالذايتاالستقاللعلىيشجعأنهأساسعلىالبعدلعاملاألمهيةإعطاء•

.معينةحدوديفاستخدامهيتموإمنااملباشرالتعليمغياب



LOGOاإلدارة اإللكرتونية

تتكون الإدارة الإلكرتونية 

:من الناحية الفنية من

عتادًالحاسوب
HARD WORE 

البرمجيات
SOF WOR 

شبكاتًاالتصال
COMMUNICATION 

NETWORK

موردًبشرًي
خبراءً،ًمختصون،ًعاملونًفيً)

...(حقلًالتكنولوجيا

صناعًالمعرفة
KMONLEGE 

WORKY

موردًإدارًي
خطط،ًاستراتيجياتً،ً)

هيكلًتطبيقي،ًأطرً
...( تشريعية



LOGOأساليب التعليم اإللكرتوني

1

2

ةقسم اللغة العربي

والطّلبةحملاضراتواجدفيهيتطّلبالالنوعوهذا:املتزامنغي
دايتومنتاإلمييالتاستخداممثلواحد،ومكانواحدوقتيف

حسبّلميتعاملتعّلمأنّ الدراسةهذهإجيابياتومنالنقاش،
ائه،إعطيفيرغبالذياجلهدوحسبله،املناسبالوقت
هاإليوالرجوعاملادةدراسةإعادةالطّالبيستطيعكذلك

استطاعةدمعفهيالسلبياتأماذلك،إىلاحتاجكّلماالكرتونيا
يفإالّ لماملعّ أواألستاذمنراجعةتغذيةعلىاحلصولالطّالب

.الربانمجأوالدروسمناالنتهاءعندأومتأخر،وقت

واحد،وقتيفيتواجدونوالطّلبةاحملاضريكونوفيه:متزامن
واحدنمبكاالتواجدابلضرورةليسولكنمباشرة،ويتواصلون

منصولاحليستطيعالطالبأنّ الدراسةهذهإجيابياتومن.موحد
.نفسهقتالو يفلدراستهاملباشرةالراجعةالتغذيةعلىاملعّلم



LOGO مميزات التعليم اإللكرتوني
خمرجاهتاهلا مدخالهتا وعملياهتا و منظومه تعليميه التعليم عن بعد يعترب ✓
.ملساواةبني الطّلبة يف عدة اجتاهات واإلحساس ابوسهولة االتصال التفاعل ✓
.عداداته للتعلميعتمد على قدرات املتعلم واستتعلًما ذاتيا التعليم عن بعد يعد ✓
ة ابلطّريقةحيث من املمكن تلقي املادة العلميوالتنوع يف طرق التدريس التعدد ✓

...اليت تناسب الطّالب، كالطّريقة املرئية، والطريقة املسموعة، واملقروءة
(.ي متزامنغ)توّفر مصادر التعليم والتعّلم طوال اليوم ويف كّل أايم األسبوع ✓
.على الشكلو الرتكيز على املعىن يف املقام األول الوتعدد طرق التقييم سهولة ✓
.ونياابلنسبة للمعّلم؛ حيث ميكن تسليمها إلكرت تقليل األعباء اإلدارية ✓
..يف أماكن انئية, مليف الع: يتواجد فيهيف أي مكان يصل التعليم عن بعد اىل املتعلم ✓
.حاجات األفراد التعليمية واملهنية واالجتماعيةيليب ✓
نات وال البنني للدارسني وال مييز بني البال يلتزم التعليم عن بعد أبعمار معينة ✓

 



LOGOعيوب التعليم عن بعد

بعيدينونيكونفالطالباالجتماعيةالعزلةبعدعنالتعلمعيوبأهممن
وضوعيةاملاحلقائقسوىللمساعدمباشرمصدرلديهمليس,مدرسيهمعن

التعلميفالغييباحلفظعلىيشجعأنهكما,املطبوعةاملواديفالكامنةاجملردة
مشكلةأنماك.النجاحفرصلهتتاححيفظالذيفالطالب,عليهويعتمد

مناليةعمعدالتحصولإىلتؤديقدالغييباحلفظعنالناتجامللل
.التعليمعناالنسحاب



LOGOالتعليم املفتوح و التعليم عن بعد



LOGOالتعليم املفتوح و التعليم عن بعد



LOGOالتعليم اإللكرتوني و التعليم عن بعد



LOGOالوسائط اإللكرتونية يف التعليم عن بعد



LOGOجامعات تدعم التعليم عن بعد والتعليم املفتوح



LOGOالتطور التارخيي للتعليم عن بعد

:اآليتالنحوعلىمراحلبعدةبعدعنالتعليممرّ إمجاال
.الربيديةاملراسلةخاللمنالتعلممرحلة.1
.السمعيةالوسائلأوالراديوخاللمنالتعلممرحلة.2
تعليميةكوسائطالفيديوأوالتلفزيونخاللمنالتعلممرحلة.3
.التفاعليالراديوخاللمنالتعلممرحلة.4
.التفاعليالتلفزيونخاللمنالتعلممرحلة.5
اإلنرتنتوشبكةالكمبيوترخاللمنالتعلممرحلة.6
الدراسيةالكتبمعةاحلديثالتكنولوجيافيهاتشرتكتقنيةبعدعنالتعليميصبحوبذلك»

«التقليديالتعليميفواملدرسةاملعلمحمللتحلالشخصيةواالتصاالت



LOGO العاملياملستوىالتطور التارخيي للتعليم عن بعد على
القرنمنسبعينياتالفرتةهنايةيفاألوروبيةالدوليفبعدعنالتعليمنظامظهر
بعضإرسالتميكانحيثالبسيطة،الوسائلبعضيفيتمثلكانأنهغرياملنصرم،
طريقعنبالطالإىلاملصورةالفيديوهاتأوالصوتيةالشرائطأوالدراسيةالكتب

خاللمنراسلةواملالدراسية،املتطلباتإبرسالالدارسيقوموابلتايلالعادي،الربيد
أداءجلأمنالنهاية؛يفاحلضورأمهيةاألمرذلكيستلزموكاننفسها،الطريقة

.الدراسيةمدةهنايةيفاالختبارات
أكثربعدعناسةالدر أصبحتاملاضيالقرنمنالتسعينياتفرتةبدايةهنايةيف

ومنلدروس،وااحملاضراتإلقاءأجلمنالتليفزيونية؛احملطاتاستخدامومتحداثة،
تنقلكانتواليتالربيطانية،اجلامعاتبذلكتقومكانتاليتاجلهاتتلكأشهر

.واملرئيةاملسموعةالوسائلعربحماضراهتا
األساسيةالوسيلةهواإلنرتنتأصبحاملعاصروقتناحىتالثانيةاأللفيةبدايةيف
.ذلكسهلتليتاوالربجمياتاحلواسبأنظمةلتطورنظرًابعد،عنللتعليمابلنسبة



LOGO اململكة العربية السعوديةالتطور التارخيي للتعليم عن بعد يف

التعليممشروعخاللمن(1980)عامالتعليمحقليفاآليلاحلاسبإدخال➢
اسباحلاستخدامأدخلكما.واملعادنالبرتولجامعةيفاآليلاحلاسببواسطة

.اجلامعةيفللطالباجلامعيةالدراساتضمن(1983-1982)عامييفالتعليمي
(التعليميفاآليلاحلاسباستخدام)مقررسعودامللكجبامعةالرتبيةكليةقدمت➢
بشأن(1986)عاممنذاآليلاحلاسبثقافةبنشراملعارفوزارةيفاملسؤولوناهتم➢

.لطلبةلأساسيةمادةبوصفهاالثانويةاملرحلةيفاآليلاحلاسبمقرراتإدخال
احلاسبمقررإدخال(1998)عامعشراخلامساملعلمنيكلياتجملساجتماعأقر➢

.الكلياتأقساممجيعيفالعاماإلعدادموادضمنإجبارايً مقررًااآليل
.اآليلاحلاسبليمتعيفالرتبيةيفالبكالوريوسدرجةمينحللحاسبقسمافتتاح➢



LOGO الرئاسة العامة لتعليم البناتالتعليم عن بعد  يف

.البناتتعليمومقرراتمناهجإىلاآليلاحلاسبإلدخالالتخطيطمت➢
.للبناتالرتبيةكلياتيفاآلليةللحاسباتمراكزانشاء➢
.الكلياتيفالتخصصاتمجيعإىلاآليلاحلاسبمقرراتإضافة➢
يفالبناتمدارسيفآيلحاسبمعمل(300)إنشاءتقرر(2000)عاميف➢

.الثانويةاملرحلة
وأمهيتهيلاآلاحلاسبيفالتعليممراحلبشىتللمعلماتتدريبيةدوراتإقامة➢

...وفوائده
التعليمطلباتمتمعيتوافقمباوحتديثةاملعاصراجلامعيالتدريسأمناطجتديد➢

.بعدعنوالتعليماإللكرتوين



LOGO  اهتمام اململكة العربية السعودية بالتعليم عن بعد

منومتابعتهاوديةالسعالعربيةاململكةيفاملعلوماتتقنيةلتطويروطنيةخطةوضع➢
.(السعوديةاحلاسباتمجعية)قبل
.عليهاواالعتماداملعلوماتتقنيةجماليفوطنيةكوادراعداد➢
.اجملالهذايفالوطنيةيعاملشار ودعمالتعليميفالتقنيةالستخداماملناسبةالبيئةهتيئة➢
.اجملتمعيفاملعلوماتيةالثقافةونشراحلاسبأميةحمو➢
.الوطنيةوادرللكوالتدريبالتعليملتوفريبعدعنالتعليمتقنياتاستثمار➢
.اإللكرتوينالنشرتقنياتوتشجيعتبين➢
اجملتمعكلياتيفبعدعنكالتعليمالعايلالتعليميفجديدةدراسيةخياراتفتح➢

.اجملتمعيةللتغرياتاستجابةوغريها...املفتوحةواجلامعة



LOGOمشاريع دمج التقنية يف التعليم

أبرزومنم،التعلييفالتقنيةلدمجشاملةخطةالسعوديةالعربيةاململكةأعدت
:يليمااخلطةهذهتضمنتهااليتاملشاريع
.«وطين»اآليلللحاسبالطلبةوأبنائهالعزيزعبدبنهللاعبدمشروع✓
(LRC)التعلمملصادرمراكزإىلاملدرسيةاملكتباتحتويل✓
Computer)احملوسبةاملختربات✓ Based Labs).
.«أتهيل»املعلوماتيةجماليفالثانويةاملرحلةطالبأتهيلمشروع✓
.الرقميةالتقنياتمراكزمشروع✓
.بعدعنللتعليمالسعوديةاجلمعية✓



LOGOمالمح موجزة عن التعليم عن بعد يف اجلامعات السعودية

االنتسابنظامأن(2002)عامالعايلالتعليملتطويراملستقبليةالرؤايندوةأكدت✓
.عاماالثنيثالعزيزعبدامللكجامعةتبنتهوالذيبعدعنالتعليمأشكالأحدهو
...اإللكرتونيةامعةواجلاملفتوحةاجلامعةوتبينبعدعنالتعليمتقنياتمناالستفادة✓
كلياتبقيةعلىبعدعنمالتعليفاعليةلرؤيةجبدةللبناتالرتبيةكليةجتربةتطبيق✓

.اإللكرتونيةاملقرراتتصميمجانبإىلابململكة،الرتبية
لبعضبثيوجدومؤخرابعدمنالبننيقسممنالبناتألقساماحملاضراتبث✓

.بعدمنالبننيلقسماألستاذات
واإلشرافالتعليميفاملختلفةاإللكرتونيةوالتطبيقاتاإللكرتونيةاملنصاتاعتماد✓

وغريها...واالجتماعاتوالتقومي



LOGOجتربة اململكة العربية السعودية يف التعليم عن بعد
اجملتمعشرائحمجيعىلإاملعرفةإيصاليفوحيويفّعالدورهلمابعدعنوالتعليماإللكرتوينالتعلمإن

الدراسةفصولبعضيففعليامطبقالتعليممنالنوعهذاكانوقدوأشكاله،أطيافهجبميعالسعودي
.العامالتعليميفالتعليميةواملؤسساتاجلامعات
اليتاملرتفعةاملاديةةالكلفهوالسعوديةالعربيةاململكةيفالتعليممنالنوعهذاتواجهمشكلةأكربلعل

حلداثتهالنوعاهلذاجملتمعأفرادبعضتقبلعدموكذلكاإللكرتونية،التحتيةالبنيةإليهاحتتاج
يفكوروان،جائحةظليف.م2020:املوافقهـ1441:عاميفالسعوديةالتعليموزارةجتربةبعدلكن

اهلائلةاألعدادخاللمنملحوظ،تقّبلوجودعنكشفتاليتاجملال،هذا
إىليُعزاذلكلعل...التوقعاتكلفاقبعد،عنالتعليمبربامجالتحقتاليت
ثريّة،تقنّيةبتجربةالطلبةوميدّ واملعرفة،العلميقّدماألكادميياألسلوبهذاأن

.متكاملةتعليميةإلكرتونيةبيئةيفيعيشالطالبأنعنفضالً 



LOGOجتربة اململكة العربية السعودية يف التعليم عن بعد

ألساليبامنبُعدعنوالتعليماإللكرتوينالتعليم
.اململكةيفسنواتمنذُتطبقاليتاملبتكرة،التعليمية

تقدميىعلاململكةيفبُعدعنالتعليمنظامويعمل
الطالبعمجيإىلوالدروسالتعليميةالشروحاتمنالعديد

وزارةأقرهتاتعليميةمنصاتخاللمنمنازهلميفوالطالبات
احللولودعمكاملة،متبصورةتعليميحمتوىلتوفريالتعليم؛

.التعليميةيةالعملالستمراريةواملناسبةالبديلةالتعليمية
خاللمنفاعليةتتعليميةبيئةبُعدعنالتعليمويوفر

للوصولرديةالفالفروقوتليبالتنوعتراعيخدماتجمموعة
.الواقعحياكيمدرسيجمتمعإىل

اململكة،يفاً كبري إقباالً بُعدعنالتعليمنظامويشهد
واكبةملوالطالبات؛الطالبمنكبريعددمنهواستفاد

.حلياتيةااألموركليفُتستخدمأضحتاليتالتقنية



LOGO التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا
بصورةالتعليميةسالةالر إيصاليفتسهماليتواإللكرتونيةالفضائيةالوسائلالتعليموزارةوفرت

اليومية،روسهمدحلضورالطلبةأماماملختارةالتعليميةالوسائلمنعددخاللمن.اليومطوالمتكاملة
:اآليتوفق

من«عربسات»قمرعلىالدراسيةاملراحلجلميعالدروستبثتلفزيونيةقناة20«عني»قنواتشبكة.1
.اليومطوالوتُعادظهراً،12:30الساعةإىلصباحاً 8الساعة

.الساعةمدارعلىيوتيوبعلى«عني»قناة.2
.الرقميةاإلثرائيةاملوادلتقدمياملخصصة«عني»وبوابة.3
كرتويناإللاملوقعبواسطةاملوحدالتعليممنظومةوتشملالتفاعلية،التعليميةاملنصات.4
.تعليمإدارة33يفمدرسة3700تغطياليتاملستقبلبوابة.5
.االفرتاضيةالروضة.6



LOGOالتعليم عن بعد يف التعليم العام



LOGOمنظومة التعليم املوحد



LOGOعني بوابة التعلم الوطنية



LOGOإحصاءات تفعيل التعليم عن بعد يف التعليم العام



LOGOالتعليم عن بعد يف التعليم اجلامعي

عد،بُ عنللتعليمالكاملابلتحّولاملاضيمارس8بتاريخالدراسةتعليققرارمنذاجلامعاتبدأت

ألف453يتجاوزماهلااحلضورسجلوقدنقاشية،وجلساتحماضرةألف421ومليونمنأكثرجباهزية
الفرتةتلكاللخاملنعقدةاالفرتاضيةللمحاضراتالتسجيالتوبلغتالدراسة،تعليقمنذوطالبةطالب
علىطالعاالمراتعددبلغكماوالطالبات،الطالبآالفدخولوتسجيلاالفرتاضية،احملاضراتآالف

.للدراسةاألوليقافاإلفرتةخاللزايرةمالينيمخسعلىيزيدماالتعليملوزارةالتابعةالتعليميةاملصادر
منأكثرمشلمفتوحميتعليحمتوىبتقدميمشسمنصةعرباإللكرتوينللتعّلمالوطيناملركزوأسهم

يفتسهمية،مرئومقاطعوأنشطة،ووحدات،ودروس،علمية،موادعلىحتتويمتاحتعليميموردألف370
"بكالوريوس"منلتعليميةااملراحلمبختلفاجلامعيالتعليميفوالطالباتللطالبالتعليميةالعمليةاستمرار

"دكتوراه"و"ماجستري"و



LOGOآليات التعليم عن بعد يف التعليم اجلامعي



LOGO بالتعليم عن بعدشغف الطلبة كورونا تكشف عن

علمنيوالطالباتالبالطمنكبرياً تفاعالً بُعدعنللتعليمالتفاعليةاملنصاتشهدت
ُ
وامل

علمات
ُ
ثالثةمنأكثربةالطلمناملتفاعلنيعددبلغحيثالدراسة،تعليقفرتةخاللوامل

طالبةو طالبمليويندخولالتعليموزارةإحصاءاتوسجلت،وطالبةطالبماليني
مليونمنوأكثربُعد،عنيمللتعلالنهائيةاملرحلةيفالتفاعليةاملنصاتأجرهتااليتللتقوميات

حضورايً،الدراسةقتعليفرتةخاللوذلك،والعاملياألهليالتعليممدارسيفوطالبةطالب
مؤكدةً هـ،21/9/1441يفالدراسيالعامهنايةاىلبُعدعنالتقوميعملياتاستمرارمع

يفهـ1442القادمالدراسيالعامبدايةمع-يرغبملن-التقوميعملياتاستمرارالوزارة
طالبللالدراسيالتحصيلمستوىملعرفةوذلكدراسية،مادةلكلالرئيسةاملهارات

.هلمفضلاألالنتيجةاحتسابمعالالزمة،التعليميةاملعاجلاتولتنفيذوالطالبات،



LOGOكورونا تكشف عن شغف الطلبة بالتعليم عن بعد/ تابع

منظومة":عدبُ عنالتعليممنصاتعلىوطالبةطالبمليوينحوايلدخولإىلاإلحصاءاتأشارت
منوأكثرمتعددة،خياراتوفقبُعدعناملطلوبةالتقومياتكافةإلجناز؛"املستقبلبوابة"و"املوحدةالتعليم
ألف11ولدخكذلكالتقومي،عملياتإلجراءاملنصاتتلكعلىدخوهلمسجلواومعلمةمعّلمألف290

مدرسةقائدألف20منأكثردخولوتسجيلوالطالبات،الطالبتقوميعملياتملتابعةومشرفةمشرف
.نورنظامعربالدرجاترصدواستكمالالتقومي،عملياتملتابعة

فصلألف493وجتهيزالتعليم،مراحلجلميعاختبارألف826علىيزيدماإجراءمتوقدهذا
املنهجمراجعة،الدراسياملنهجإمتام:مشلتمراحلثالثلتنفيذواضحةزمنيةخطةوفقُتدارافرتاضي
ومشاركة،إلكرتوينواجبمليون2.2علىيزيدماتنفيذذلكختللحيثالطالب،أداءتقوميالدراسي،

معالتفاعليفاتواملعلماملعلمونبذهلااليتالكبريةاجلهودخاللمنإلكرتوين،حمتوىمليوينمنأكثر
.وطالبتهمطالهبم



LOGOعطاء تدريبي

ابململكةهلياألالتدريبومعاهدمراكزمعابلشراكةواملهينالتقينللتدريبالعامةاملؤسسةبذلت
االتجميفبُعد،عنجمانيةتدريبيةدورة393بتقدميالتدرييبالعطاءمبادرةإطالقهاخاللمنكبريةجهوداً 
.املباركرمضانشهرطيلةوذلكمعتمدة،وبشهاداتمتعددة

مبختلفاآلنحىتتدريبيةمنشأة165املبادرةيفشاركتاليتاألهليالتدريبمنشآتعددبلغ
امجللرب األايمعددجمموعيصلحيثتدريبية،ساعة3012إىلوصلساعاتإمجايلوبعدداململكةمناطق

.يوماً 914التدريبية
مددتماك،بُعدعنالتدريبملزاولةاألهليالتدريبيفمنشأة555لعدداملؤسسةرخصتوقد

األهليةيبالتدر ومعاهدمراكزأعمالاستمرارلدعمكخطوةأشهرثالثةملدةاألهليةواملراكزاملعاهدرخص
.كوروانأزمةظليف



LOGO وحتديات جيل املستقبل... التعليم عن بعد
1442اجلديدجرياهلالعامبدايةمعفعلًياتبدأ،السعوديالتعليميفجديدةمرحلة

طالبلىعرمسًياتطبقواليتبعدعنالتعليممرحلةوهي،2020أغسطسشهروهناية
.التعليموطالبات
أنخذالحىت،(19كوفيد)كوروانفايروسجائحةبظروفاملرحلةهذهربطنريدال
بلبعد؛عنعليمالتعلىجمربونأنناجانبمنوننظروتشاؤم،بسلبيةاملرحلةهذهتبعات

سبًباكانتائحةاجلظروفوأنالتعليم،تطويرأبمهيةواستشعارًاوإجيايب،مشرقجانبمن
التعليمثقافةلنشراملدى؛طويلةوسياسةخططعربعليهامقبلنيكنااليتاملرحلةلتسريع

جماليفالعاملشهدهيالذياهلائلالتطورملواكبةوذلكالتقليدي؛التعليممعودجمهبعد،عن
.ابلتعليموتوظيفهاآفاقها،واتساعاملعلومات،تقنية



LOGOالدول األكثر جتربة يف التعليم عن بعد

اإلنرتنتعلىمنصاتتستخدمدولة127بنيمناحلكوماتمن%73هناكعاملياً املوثوقةاجلهاتإحصائياتحسب
حتدايتتواجهإلنرتنتاعلىمنصاتاستخدامعلىالتعليمملواصلةاحلكوماتاستجاابتأنغريبعد،عنالتعليملتقدمي

:جتربةاألكثرالدوليف.اتاإلمكانييفكبريتفاوتوسطالفعليالتطبيقمعالصعوابتهذهوتتواىلخمتلفةوصعوابت
.بعدعنالتعليميتلقونالبطمالينيستةقرابة.بعدعنالتعليمجماليفعاملياً األوىلتعد:األمريكيةاملتحدةالوالايت-1
من%87وتستخدماإلنرتنت،علىُمتاحةاحلكوميةاخلدماتمن%99.مميزةرقميةحتتيةبنيةمتتلك:إستونيا-2

.اإللكرتونيةاحللولاملدارس
.والفقركلفةوالتاهلائلةلألعدادللمواطننيالتقليديالتعليمتقدميعلىالقدرةعدمأبرزهاألسباب:اهلند-3
.للسكاناهلائلالعددظليفمهماً حالً يبدوهذاافرتاضيةتعليميةمؤسسة70منأكثرلديها:الصني-4
.التقليديابلتعليممللتحقنيافاقاالفرتاضيالتعليميفالطالبعددأنلدرجةقويةحتتيةبنيةمتتلك:اجلنوبيةكوراي-5
للتعليمالفرصمنحيفابستمرارتتوسعوهيالتقنيةهذهاستخداميفتسارعاً األكثرالدولمنماليزايتعد:ماليزاي-6

.االفرتاضي

.%20تقارببنسبةأسرتاليايفاإلنرتنتعربالتعليمسوقمنااملاضيةسنوات5الـخالل:اسرتاليا-7



LOGO ما هو التاريخ املتوقع للتخلي عن منط التعليم املدرسييف استشراف املستقبل

:أرقام صادمة
والتنمية،قتصادياالالتعاونومنظمةالدويل،والبنكاملتحدة،األمممثلموثوقةجلهاتدوليةتقاريروحبسباألرقام

:إىلتشيمتفاوتةفرتاتخاللوغيهاواليونسكو،واليونيسيف،
.العاملحولبلداً 61يفواجلامعاتاملدارسإغالقمت19-كوفيدفيوسبسبب·
ماأيوطالبهطالبمليار1.6منأكثرانقطاعيف19-كوفيدفيوسجائحةتسببتم2020(مارس)28حىت·

.العاملمستوىعلىابملدارسامللتحقنيمن%80منيقرب
مليار1.5وايلحبالعزلتدابيأواملدارسإبغالقالعاملأحناءيفأتثرواالذيناألطفالعدداملتحدةاألممتقدر·

.الضعيفةاإلمكانياتمنأسرهمتعاينأغلبهم
يفمنواً البلدانأقليفيعشنمنهنمليون743بنيمنفتاةمليون111منأكثرأنإىلالدويلللبنكتقريريشي·

.صعوابتمنابلفعلالتعليميعاينحيثالعامل
،19-كوفيدسفيو أزمةبسببالدراسةمقاعدسيغادرنالاليتالفتياتعدديزيدأناليونسكومنظمةتوقعت·

.أبداً املدرسةإىليعدنالقدوكثيات



LOGOمزايا وحتديات
قسمرئيسجينكنزروبرتبعضهايسردالتحدايتمنعددوجودإىلتشرياملؤشراتمنعددهناك:التحدايتخطعلى

:التايليفاليونيسفيفالتعليم
الستخدامالدعمنقصأوعملابلوااللتزاماملنزليةابألعمالالقيامضغوطمنيعانواقدتقنياتلديهمتوفرتممنالتالميذحىتأنه·

.الكمبيوترأدوات
.تعليمهملدعملوسائأيهلمتتوفرالوتكاد.للتعّلمحمدوددعمسوىميتلكونالالناميالعامليفوخصوصاً األغلبية·
.اإلنرتنتإىلالوصولإمكانيةالسكاننصفمنأقلميتلكبلداً،71يف·

ضعف:أبرزهامنولعل.(دبععنالتعليم)لـالتحدايتأهمتنجليالفعليةالتجربةمعأنهاجملالهذايفاملختصونيرىكما
يفليساآلابءأنكمقعة،املتو املاديةاألعباءوكذلك.اإلنرتنتشبكاتقوةوتذبذبواجلاذبة،التفاعليةالدراسيةالبيئةانعدامأو

.معلمنييكونواأنإمكاهنم
ستكوناملرورحركة:الكمث.اجلغرايفالتنقلإشكالياتوختفيفالتعليمي،للمحتوىالوصولسهولةفمنها:املزاايخطوعلى

بشكلهلاالوصولوفرصالدراسية،الفصولتسجيلإمكانيةخاللمنوذلك:االستيعابعمليةدعموكذلك.رئيسياً مستفيداً 
ذلكوحنوواملطبوعاتالورقعنالتخليوإمكانيةإجيابيةبيئيةوعوائد.وقتأيويفمتكرر



LOGOالتعليم عن بعد وحتديات املستقبل

مناملستقبليفهايواجهأنميكناليتوالتحدايتالتعليممسريةعناهلاديحممدالدكتوريتحدث
:حولحموريتساؤلخاللمنعليهاالتغلبوسبلوحتدايتهااللكرتوينالتعلممنظورخالل
واسع؟نطاقىعلوتعميمه(بعدعنالتعليم)اإللكرتوينالتعليمومساندةدعمميكنكيف➢

:دايهتماحتوحتديدجماهبتهماجيبرئيسيتنيقضيتنيتواجدالتساؤلهبذايرتبط
.كبريحلدلهدعمةاملاألصليةالتوقعاتينقصهواسعنطاقعلىاملبينالتطبيقأوالتنفيذ❖
أنمنالرغمعلىن،اآلحىتاملناسبةواالنتشارالتقدمنقطةإىلاإللكرتوينالتعليموصولعدم❖

بشكلتتغريالتوتطبيقاتاستخداماتجانبإىلوتنتشرتتقدملهاملصاحبةالتكنولوجيا
.واسع



LOGOمخس نقاط تطوير مهمة يف تكنولوجيا التعليم

كلقبلمنمركزفعلو أداءإىلالتعليميامليدانحيتاجالسابقتنيالقضيتنيعلىالتغلبميكنحىت
:التاليةاخلمسةابلنقاطخيتصفيماالتعليمتكنولوجياجماليفاملشتغلنيوخاصةابلتعليماملهتمني

املعلوماتتكنولوجيايفوتوظاستخداميفختصصاهتمخمتلفعلىاملعلمنيواستخداماملهينالتطوير.1
.املختلفةمبناهجهاالتعليميةالعمليةيفواالتصاالت

.احملليةالبيئةمعيتفقالذياملفتوحاإللكرتوينالتعليممعايريتوفري.2
طلقياليتااللكرتوينالتعليممقراتبرجمياتمصمميلكلمشرتكةمعماريةتوفري.3

.Coursewareعليها

.فقطالوقتيةالتدامةاملسالتطويرمناذجتوافرخاللمنالرقميالتعليميأوالدراسياحملتوىتطوير.4
املعلوماتتكنولوجياواستخدامNetworkingالشبكيةالتكنولوجيااسرتاتيجياتتطبيق.5

.االلكرتوينالتعلميفواالتصاالت



LOGO ست حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم

:األولالتحدي

الرتبويني،،لمعلمنيلوخاصةابلتعليمللمشتغلنياملستمرةاملهنيةالتنميةحتسنيميكنكيف
تكنولوجيامنلمالتعهذاحيتاجهومااإللكرتوينالتعلممعيتعاملونسوفالذيناملخططني،
واتصاالت؟معلومات

:لتايلايفاملتمثلةالتغييواملمابلتعامليرتبطالتحديهذاجملاهبةواملدخل
.ومؤمنةمرنةسلكيةالأساسيةبنيةبناء•
.للتعليمكاملإطارتطبيق•
.كبريحدإىلونشطةثريةتعلمبيئةيفاالخنراطمناألفرادمتكني•



LOGO ست حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم

:الثانيالتحدي

واملتباينةاملختلفةاملعايياستخداميفاملتشعبالتكاثرأوالتزايدمناحلدأوإيقافميكنكيف
تعليمية؟الالساحةيفواسعنطاقعلىحالياتنتشراليتااللكرتوينالتعلمنظميف

:يليمبايوصىالتحديهذاومواجهةذلكعلىالتغلبميكنوحىت
للمعلمنيويتاحيةالعربابللغةينشرابلعربية،التعليميللمحتوىمناسبتعلمشكلاختيار•

.واملطورين
Learningالتعلمبوحداتمرتبطةبياانتمنوذجانشاء• Objects

اإللكرتوينللتعلمكةاملشرت األساسيةالبنيةمعياريةنطاقيفاملشرتكةالتعلممعايريتطويراربط•



LOGO ست حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم

:الثالثالتحدي

تساندسوفاليتاتاخلدمونقلواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيابرجمياتصناعةتفسيميكنكيف
متداخلة؟تشغيلقةبطريتتمأنميكنااللكرتوينالتعلمبيئاتأنلتأكيدااللكرتوينالتعلمنظم

:الرابعالتحدي

وتؤكداملتقدمةولوجياالتكنتراعيحبيثااللكرتوينالتعلمنظمتطويرعلىالقدرةأتكيدميكنكيف
التجاريني؟واملتعهدينالبائعنيمناستقالليتها



LOGO ست حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم

:اخلامسالتحدي

يتسمرقميحمتوىوإنتاجلتطويرSustainableمستدامةتعلمسوقتطويرميكنكيف
واالستمرارية؟العاليةابجلودة
:يليماذلكلتحقيقويوصى
اختياريفلعاماالتعليملتمويلمرتابطةمداخلعنواإلرشاداتالتوجيهاتمنجمموعةتوفري•

.التعليمجمتمعبواسطةاملتاحالقمياحملتوىوشراء
يرتجمبل،عربيةالاللغةإىلاألجنبيةاللغةمنفقطيرتجمالااللكرتويناحملتوىأنمالحظة•

.املختلفةو اخلاصةوثقافتهتقاليدهلهعريبثقايفلواقعأجنبيةثقافةمنأيضا



LOGO ست حتديات أساسية تواجه تكنولوجيا التعليم
:السادسالتحدي

اقتصاديةبطريقةكرتوينااللالتعلمتسهيالتتقدميميكنهاتكنولوجيةشبكيةبيئةبناءميكنكيف
نفسويفعليمية،التاألداةومقدمواملكانالوقتعنمستقلةتكونحبيثاملتعلمني،للمستخدمني

واالتصاالت؟علوماتامللتكنولوجيااألساسيةللبنيةأخرىوتضميناتمتطلباتاعتبارميكنالوقت
:ابلتايليوصىالصددهذايف
...املشرف/علمامل/الطالب:النهائياملستخدممنظورمنااللكرتوينللتعلماألساسيةالبنيةبناء•
.نوعةاملتاالنرتنتشبكةوخدماتواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيامقدميأدوارفهمزايدة•
Hiوبروتكولالالسلكيةالتكنولوجيامثلاجلديدةالتكنولوجيااستثمار• Fiمنهااإلفادةمنوالتمكني.
املوردينمنملوردةااخلدمةعلىاملبيناملدخليراعىلكيالتعليميللمجتمعاملتاحةالفرصاكتشاف•

.علوماتاملتكنولوجياعلىاملبينالتعليمتطويرعلىالقائمةالعصرمتطلباتلتلبية



LOGOتفاؤل أكثر: الوضع الراهن للتعليم عن بعد

ويف.عامكلبشاملتوقعاملستقبلخيارهو(بُعدعنالتعليم)خياركان19-كوفيدفريوسأزمةقبلمنحىت
.العاملحولفيهللتوسعأكيدتوجههناكأنإالاليدأصابععلىمعدودةتكونتكاداملتقدمةالدولأنحني
علىاملشرفةاجلهاتوتقوم.ككلللتعليمامليزانياتأعلىتضعاملقتدرةالدولأنإالالبداايتصعوبةورغم

ينجحأنميكنالذلكأنللخرباءاملالحظةأنغري.كبريبشكلاملسارهذابدعمالدولتلكيفالتعليم
.لفعلياالتشغيلعندعوائقاً تشكلالحىتوقدراهتاواإلنرتنتللتقنياتعايلتطويردون

:دوالرمليار300
وإقليميةةعامليجامعاتتُتيحه(بُعدعنالتعليم)فـ19-كوفيدفريوسأمةعنالنظربغضالراهنالوضعويف

منلالستفادةأساسيةكوهناكمحبالتقنيةالتجربةإبثراءطبعاً يتميزالتعليممنالنوعوهذا.خمتلفةبطرقوحملية
عامحبلولدوالرمليار300العاملياإللكرتوينالتعليمسوققيمةجتاوزاملتوقعمنحيث.(بُعدعنالتعليم)

Globalالسوقيةالبحوثخدماتشركةمنالصادرللتقريروفقاً 2025 Market Insight2019عام



LOGO عد)آفاق مذهلة ملستقبل
ُ
(:التعليم عن ب

مستوىعلىالفئاتللكأكرببشكلالتعليمفرصمنحيفمساعداً وسيكونمذهلةوآفاقإجيابياتله(بُعدعنالتعليم)إن
.العامل

:كالتايلالتعليمبلمستقتوقعاتأهم(الشاشةإىلالورقمنالتعليم)بعنوانلهمقاليفاألملعيعليالكاتبيستعرض
.(بُعدعنالتعليم)خرباءعدديفكبريةزايدةهناكستكون2025عاميف·
.فقطاحمللياملستوىعلىوليسالعاملمستوىعلىالتعليمإىلسنصل2026عاميف·
وسيصبحريس،التدأساليبيفثورةالدماغياملسحوسيحدثالسحابية،احلوسبةخبدماتاألدمغةستتواصل2030عاميف·

.ُمعّلماً االصطناعيالذكاء
.تقريباً االمتحاانتاختفاءمعالتقليديةالصفوفعدديفكبرياخنفاضهناكسيكون2036عاميف·
يفلهمستقبلالحالياً مالقائاملدرسيالتعليممنطأنكما،(القلم)اختفاءيعينمماوالكتابة،القراءةتعليميتملن2050عاميف·

.الرقميالعصر
تسألالذياليومأييتورمباستقبل،امليفاملدارسإلغاءمناقشةإىليصلقدممااإللكرتوينالتعليميتيحهااليتللفرصنتيجة:مضيفاً 

بُعد؟نعأواملدرسةداخلسيكونهلبه؟ابنكمإحلاقترغبالذيالتعليمنوعيةمااألمرويلالتعليميةاملؤسسات



LOGOماذا تتوقعون؟

املدرسةستختلف":هلمطولاستعراضيفالدويلالبنكيفالتعليمقطاعمدير،سافيدراخاميييقول
إلعالم،اووسائلواملعلمون،األمور،أولياءسيماوالاألطراف،منعديدوسيغرياجلائحة،هذهبعد

هذاوسيكون.ميةالتعليالعمليةيفأدوارهمبشأنكبريحدإىلوتصوراهتممنظورهموغريهمواحلكومة،
."التعليمنظاممستقبلألمهيةحامساالتفكريأمناطيفالتحول

اخلارقةاإلنرتنتوقدراتالتقنياتجودةعلىيعتمدبعدعنللتعليممذهلمستقبلاستشرافأنغري
منختففقدنياتتقتظهرورمباأحياانً األدوارتبادلسيتمحيثاألسرةودوراملعلمدورتعريفإلعادة

؟.األموروأولياءاملعلمنيخيصفيمااألدوارهذه



LOGOالتعليم عن بعد ومهارات التعلم

املتعلم،مهاراترتطوييفيساهمسوفومهةووعيمبهنيةتطبيقهمتإذابعدعنالتعليمإن
اليتاملعلوماتمننهومتك  الذايت،ابلتعلمنفسهعلىالطالبواعتمادوتنميتها،قدراته،وتوظيف
نفسهتعليممهاراتالبالطإكسابإىلهتدفابسرتاتيجياتالتعليمة،رحلتهأثناءويكتسبهايدرسها

القرارات،اذواختاملشكالت،وحلواالستكشاف،والبحثالتقصيعرباملعرفةواكتسابذاتًيا،
ومنتجومفكردعمبجيلصنعيفتساهممهاراتوهذهإجيايب،بشكلاجلديدةاملعلوماتمعوالتعامل

.عكسيةلنتائجاستكونبتطبيقهرضاوعدممقاومةبعدعنالتعليموجدإذاولكناملستقبل،يف
أبساليبحلداثة،واالتطورعصروتقبلاملفاهيم،تغيريخاللمنالنظر،إعادةإىلحنتاجلذلك

.متعددةمصادرمناملعلومةاكتسابواسرتاتيجيات



LOGO



LOGOخامتة
التحّولربةجتإلجناحابلسعياألزمةهذهمننستفيدأنجيب..أخياً 

-هللاحمسال-الحقةأزماتأيملواجهةالرقميوالتدريبالتعليمحنو
لتطويرواخلارج،خلالدايفاملهتمنيبنيواخلربةاملعرفةتبادلعلىواحلرص

ملستقبلملاا،هبوالنهوضابململكةاإللكرتوينوالتدريبالتعليمممارسات
أمهيةمنلهومااته،مكتسبتعزيزيفأمهيةمناإللكرتوينوالتدريبالتعليم

.املخرجاتوحتسنيالتكاليفتقليليفأيضااقتصادية
؟؟مىت من املمكن إحداث االنقالب اجلذري والشامل يف جهاز التعليم: هناونتساءل



LOGOالتوصيات
الدولةمستوايتىأعلمنتبدأمتكاملةرؤيةذاتشاملةحتتيةبنيةعنيصدرأنجيببعدعنالتعليمإن➢

.الطويلاملدىىعلواضحةاسرتاتيجيةضمنشاملةإداريةتنميةإىلللوصولاجلهود،بتظافرأدانها،إىل
سلباتؤثرقداليتاملتكررةاالختالالتلتجنبعالمستوىعلىواإلعالماالتصالتطويرعلىالعمل➢

.للمستفيديناملقدمةاخلدماتجودةتدينعنوتسفربعد،عنالتعليمكفاءةعلى
يواكبمعتمداستشاريجملسحتتبعدعنالتعليمجماليفواملتخصصنياخلرباءمنجمموعةوضع➢

والتطويرجديدللتقابلةمدروسةخططخاللمنمشكالتهويعاجلالتعليمبيئةيفالطارئةالتطورات
.واملرتقبةالطارئةاألزماتظلويفالراهنةالظروفيفوالتفعيل

املطلوبةالكفاءةتوفرلضمانالتعليمية،املنظومةمنسويبلكافةاملستمرالتدريبمواصلةعلىالعملأمهية➢
واملشاكللألزماتولحلوإجياداألخطاءمنالتقليلعلىوالعملالتعليم،قطاعيفواملستفيدينللعاملني

.حدوثهااملتوقع



LOGO

www.themegallery.com

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل اخلامس العربي يف الـمؤمتر للعرض 

منيالتعليم عن بعد والسعي لتحسني جودة التعليم ورفع أداء الـمعل:بعنوان 

أشواق العبد اهلل اليوسف/ إعداد األستاذة 
هـ1442ذو القعده 17و 16م  الـموافق 2021يونيو 27و 26

بعنوانورقة عمل  
قضية تدني مستوى التحصيل الدراسي
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مقدمة
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نتائج ورقة العمل عن تدني مستوى 

التحصيل الدراسي
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عقول اإلنتباه للفروا في قدرات الطالب عن بعلهم البعد، ومحاولة ردم الفجوة بين•

.  بالطالب وتقريب المسافات التعليمية، التي تتناسب مع الفروا الفردية للطال

هم على التأكد من تعيين أساتذة أكفاء، قاديرين على  رح المناهج بكل بساطة، وتمتع•

. قدرة كبيرة في إيصال المعلومة للطالب

األجهزة الحر  على استغالل األدوات التعليمية الحديثة، واالستعانة بالتكنولوجيا، و•

.لتعليميةالسمعية، وكذلك األجهزة البصرية، وتوظيفها في مساندة الطالب في مسيرت  ا

لعلميولع نظام المكافآت والجوائز للطالب المتفوا، والطالب الناجم في التحصيل ا•
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التوصيات النهائية لورقة العمل

ل تدني مستوى التحصي
الدراسي 
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لى عمل لقاءات  هرية بين الملسسة التعليمية واألهل، للوقوف ع❖

. أداء الطالب، ومراقبة مستواه في التحصيل الدراسي

اء؛ االهتمام بالطالب مهما كان جنس  أو  كل  أو ترتيب  بين األبن❖

.ألّن اإلهمال من أهّم أسباب لعف التحصيل

متابعة دروس وواجبات وامتحانات الطالب من األهل ب كل  ب  ❖

.يومي



الملتمر العربي الدولي الخامس للمان جودة التعليم

لـمعلمينالتعليم عن بعد والسعي لتحسين جودة التعليم ورفع أداء ابعنوان

مناق ة عامة




