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وفاء الحربي/ المدربة 



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

الثالث

األولى 

وم   كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم مجاالت هرم بل-

.والوصول للعليا منها

.أهمية القصة الرقمية في التعليم واألنشطة المدرسية-

.استخدامات القصة الرقمية-

.خطوات انتاج القصة الرقمية-

أدوات مقترحة إلنشاء القصص الرقمية-

(storyboardthatموقع / استخدام قوالب متخصصة وجاهزة )

storyboardthatتطبيق عملي إلنشاء قصة رقمية من خالل موقع -

دقيقة120

دقيقة15استراحة

الثانية 

.التسجيل في مجتمع مايكروسوفت للمعلمين-

.إضافة األكواد واالستفادة من بوابة معلمي مايكروسوفت-

.إضافة مشاركة او محتوى علمي-

دقيقة45

وفاء الحربي/ المدربة 

البرنامج الزمني



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

األولى الثالث

للعليا كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم مجاالت هرم بلوم والوصول-

.منها

.أهمية القصة الرقمية في التعليم وخاصة األنشطة المدرسية-

.استخدامات القصة الرقمية-

.خطوات انتاج القصة الرقمية-

موقع / استخدام قوالب متخصصة وجاهزة )أدوات مقترحة إلنشاء القصص الرقمية -
storyboardthat)

 storyboardthatتطبيق عملي إلنشاء قصة رقمية من خالل موقع -

120

دقيقة

وفاء الحربي/ المدربة 

الجلسة االولى



5وفاء الحربي: المدربة

مما يضع التعليم أمام % 60أصبح انتشار اإلنترنت في الثالث سنوات األخيرة 
.تحٍد كبير ليواكب التطور التكنولوجي المتسارع

انتشار االنترنت في المملكة



6وفاء الحربي: المدربة

قنية في هل مجرد استخدام التقنية في الفصل يعتبر دمج للت
العملية التعليمية ؟ 

يمية دمج التقنية في العملية التعل



7وفاء الحربي: المدربة

يجب أن يكون 
ي استخدام التقنيات ف
فقاً العملية التعليمية و
، للتصميم التعليمي
ة حيث ترافق التغذي
الراجعة جميع 

.  مراحله

لتعلمية دمج التقنية في العملية التعليمية وا



8وفاء الحربي: المدربة

توى  يتضمن تحليل المحالتحليل
م وخصائص المتعلمين وسلوكه

.المدخلي

تحديد المواصفات التصميم
لى التعليمية والفنية للمنتج ع

اف الورقة ويتضمن تصميم األهد
عليم والمحتوى واستراتيجيات الت

.وأدوات القياس 

تحويل مواصفات التطوير
يم التصميم إلى منتج ثم التقو
ة البنائي فالتحقق من صالحي

.المنتج

البيئة التنفيذ أستخدم المنتج في
ل المستهدفة والتحكم في تفاع
المتعلمين مع المصادر 

.واألنشطة

ج تقويم فاعلية المنتالتقويم
راً وكفاءته ويكون متالزماً ومؤث
في كل مرحلة من المراحل 

.السابقة

يمية دمج التقنية في العملية التعل



9وفاء الحربي: المدربة

يصنف هرم بلوم التعلم في مجموعة من المجاالت التي تعتمد على اكتساب
.  علمالمهارات الالزمة في المستويات الدنيا للوصول إلى مستويات أعلى من الت

ى يحتاج المتعلم إلى إتقان كل مستوى من المهارات والمعرفة لالنتقال إل
.مستوى أعلى من التفكير

ت لدعم هذه لذا علينا التفكير في كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
المجاالت والوصول للعليا منها

هرم بلوم المعرفي 



اإلبداع

مالتقوي

بالتركي

لالتحلي

قالتطبي

الفهم

التذكر

10وفاء الحربي: المدربة

هرم بلوم المعرفي 



11وفاء الحربي: المدربة

SAMARمستويات بلوم ونموذج 



12وفاء الحربي: المدربة

من األدوات المهمة لدعم العملية التعليمية وتنمية مهارات 
وفي التفكير العليا لدى الطالب في جميع المراحل التعليمية

كافة المواد، استخدام أسلوب القصة الرقمية

ولى من المالحظات المهمة عند تطبيق أي استراتيجية للمرة األ
المحافظة على المرونة في الوقت ألنها غالبا ما تحتاج وقت

أطول يقل مع تكرار استخدامها

القصة الرقمية



13وفاء الحربي: المدربة

.تنمية المهارات اللغوية والتعبيرية

.  تطوير اِلمهارات التقنية

التأليف في مجال الوسائط المتعددة، حيث يتم تأليف الصور
.والصوت والفيديو مع النص والسرد الصوتي بشكل مترابط

:ميةما األثر العائد على المتعلم من خالل استخدام أسلوب القصة الرق



14وفاء الحربي: المدربة

تحديد الهدف
كتابة سيناريو 

القصة

جمع الصور 
وتسجيل 
الصوت

اإلنتاج 
والمشاركة

خطوات إنتاج القصة الرقمية



.كمدخل للمحتوى للتشويق وشد االنتباه

.  لتعزيز القيم حيث انها تخاطب العقل الباطن

.أداة لتقييم مهارات التفكير العليا

.أداة لزيادة الحصيلة اللغوية

.تبسيط المفاهيم المعقدة

.وفاء الحربي / المدربة 

مقترحات لتوظيفها في التعلم



Template by www.communication4all.co.uk

           

استخدام قوالب جاهزة إلنتاج القصص•

18وفاء الحربي: المدربة 

أدوات مقترحة إلنشاء القصص الرقمية



لعمل حساب في الموقع 

لعمل مخطط القصة

19وفاء الحربي: المدربة

أدوات مقترحة إلنشاء القصص الرقمية

:قعمواقع اإلنترنت المتخصصة في إنشاء القصص الرقمية، مثل مو•
•https://www.storyboardthat.com

https://www.storyboardthat.com/


مخطط القصة

حفظ القصة

20وفاء الحربي: المدربة

أدوات مقترحة إلنشاء القصص الرقمية

storyboardthatموقع 

https://www.storyboardthat.com/


21وفاء الحربي: المدربة

(أداء عملي ) نشاط 

:من خالل تعلمك لطريقة انشاء القصص •

مية، أنشئ قصة من خالل مواقع اإلنترنت المتخصصة في إنشاء القصص الرق

:مثل موقع
•https://www.storyboardthat.com

https://www.storyboardthat.com/


.وفاء الحربي / المدربة 

Padletارسال رابط التطبيق العملي للبرنامج على 



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

الثانيةالثالث
.التسجيل في مجتمع مايكروسوفت للمعلمين-

.إضافة األكواد واالستفادة من بوابة معلمي مايكروسوفت-

.إضافة مشاركة او محتوى علمي-

دقيقة45

وفاء الحربي/ المدربة 

الجلسة الثانية



معلمي   تسجيل في مجتمع مايكر س فت  ل

وفاء الحربي/ المدربة 



رة تعبئ     م ذج   د   دخ ل أل ل م

وفاء الحربي/ المدربة 



إضافة األكواد

وفاء الحربي/ المدربة 

إضافة األكواد



االستفادة من بوابة معلمي مايكروسوفت

وفاء الحربي/ المدربة 



إضافة مشاركة او محتوى علمي

وفاء الحربي/ المدربة 



إضافة مشاركة او محتوى علمي

وفاء الحربي/ المدربة 



إضافة مشاركة او محتوى علمي

وفاء الحربي/ المدربة 



إضافة مشاركة او محتوى علمي

وفاء الحربي/ المدربة 



ةإرسال رابط صفحتي الشخصي

وفاء الحربي/ المدربة 

الوصول لرابط 

يةصفحتي الشخص



33وفاء الحربي/ المدربة 

يةرابط صفحتي الشخص



. فاء   حربي /   مدرب  

األكواد الخاصة بالدورة
امج ال يتم استخدامها سوى للمتدربة في هذا البرن

ةألنها تحتاج الى تسجيل مسبق من قبل المدرب

1.WADOIM119
2.WAUG172019



التعلم للحياة في –مهارات القرن الحادي والعشرون -
. رجمة أت( تشارلز فادل\بيرني ترلينج ) تأليف –زمننا 

بدر بن عبدهللا الصالح. د

ي تقنيات وتطبيقات الجيل الثان(. 2013. )الجهني ليلى-
وم الدار العربية للعل. بيروت. من التعليم اإللكتروني

ناشرون

موقع تعليم جديد-
https://www.new-educ.com.

ةالحقيبة التدريبي-مجتمع مايكروسوفت للمعلمين •
.وفاء الحربي / المدربة 

المصادر

https://www.new-educ.com/

