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تعريف في المحاضر



االتفاقية

جدول الوقت 

األسئلة



جهز



:األهداف التفصيلية 

.التعرف على خصائص الجيل الرقمي-

.تحديد مفهوم التعلم المقلوب والفرق بينه وبين التقليدي-

.فهم مبررات استخدام التعلم المقلوب-

.التعرف على أدوات إنشاء التعلم المقلوب-

.فيةالتعرف على كيفية تطبيق الصف المقلوب في الغرفة الص-

.تصميم درس بطريقة الصف المقلوب-

أهداف الورشة           

:الهدف العام من الورشة 

ية التعرف على التعلم المقلوب وكيفية تطبيقه في الغرفة الصف



سؤال للنقاش ؟ 

A  B



Students can find information on 





















ثانية على شبكة اإلنترنت60ماذا يحدث خالل 





كيف تم تطوير التعليم ؟



!الجيل الرقمي ؟ جيل العجائب 



2025-2010مواليد 

.واآلخرون مهاجرون رقميون الرقميون الحقيقيون طلبة اليوم هم -

.لديهم قدرة انتباه قصيرة في التعلم بالطرق التقليدية -

يو  وتصفحلديهم فترة انتباه طويلة عندما يتعلمون من خالل التكنولوجيا كالفيد-

.اإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي ألنها جزء من حياتهم 

.تفضل العمل في الفريق والتشارك مع اآلخرين -



Technology enhanced learningالتعلم المعزز بالتقنية   

blended learning  التعلم المدمج

Distance learning  التعلم عن بعد

أنواع التعلم الرقمي



ماهو التعلم المقلوب ؟      



ب ؟الفرق بين التعلم التقليدي والمقلو



Virtual flipped classroom



صناعة الفيديو والتعلم المقلوب



من بيل جيتس، أن يكتب عن شخصية مؤثره دوليا ، اختار" التايم" عندما طلبت مجلة 

:مؤسس أكاديمية خان التعليمية قائالً سلمان خان أن يكتب عن 

نجح هذا الشاُب بوضع مكتبة علمية متخّصصة على اإلنترنت مما قلب كامل العملية"

لقد رأيت ابني وهو. التعليمية من الصف الصغير، إلى عالم التعليم الواسع على رأسه

، وتعجبت من مقدرة سلمان المذهلة التفهيمية واإلمتاع في"أكاديمية خان"يستخدم موقع 

".الوقت نفسه، والحظت كيف أثر ذلك في ابني ورفع مستواه التحصيلي





مبررات استخدام التعلم المقلوب ؟



يميمن وقت المعلم في الغرفة الصفية يتم تقديمه على شكل محتوى التعل% 90

معلومة تربوية



ماذا سيحصل في هرم بلوم عند قلب التعلم ؟



أدوات الفصل المقلوب 



متطلبات تجهيز الصف المقلوب

التعلم في 

البيت

التعلم 

الرقمي
التعلم 

التقليدي

التعلم 

المقلوب



مرحلة تجهيز المادة العلمية: أوال 

:تجهيز المادة العلمية  -

.تحضير شرائح العرض

.تجهيز الرسومات والفالشات

.تحضير مقاطع الفيديو المساندة للمحاضرة

. تسجيل المحاضرة صوت وصورة -

.عمل مونتاج للمحاضرة المسجلة-

.نشر المحاضرة على أنظمة إدارة التعلم-



تعريف الطلبة بالمقرر الدراسي  -1

.أهداف المقرر الدراسي-

.بنية المقرر -

.طريقة التقييم ووقت تسليم الواجبات -

:تعريف الطالب في اللقاء األول بطريقة الصف المقلوب -2

.تعريف بدور المدرس -

.تعريف بدور الطالب -

.تزويد الطالب باليوزر والباسورد  الالزم للدخول للمنصة  -

مرحلة تعريف الطلبة بنظام الدراسة في اللقاء األول: ثانيا 



خارج الفصل الدراسي  

د وضع المحاضرة على أحد منصات التعلم ودعوة الطالب لحضورها قبل موع-

.المحاضرة  

.تحضير نشاطات ومهام صفية  لطرحها على الطلبة  -

مرحلة التعلم بالصف المقلوب: ثالثا 



مرحلة التعلم بالصف المقلوب: رابعا 

داخل الفصل الدراسي

استغالل أول ربع ساعة من المحاضرة في سماع أسئلة الطلبة واستفساراتهم   

.حول موضوع المحاضرة 

ات تقسيم الطلبة لمجموعات وتوزيع األنشطة عليهم والتركيز على استراتجي-

.االستقصاء وحل المشكالت 

.توثيق النشاطات الناجحة بتصويرها-

.طرح سؤال حول موضوع المحاضرة كواجب بيتي -



مرحلة التعلم بالصف المقلوب: خامسا 

بعد المحاضرة 

.نشر روابط لمواد اثرائية عن موضوع المحاضرة السابقة -

نشر صور النشاطات الناجحة الموثقة على صفحات التواصل-

.اإلجتماعي 

ة الراجعة استقبال أجوبة الطلبة على الواجبات والمهام وتقديم التغذي-

.عليها 



View points Learning Design Framework

- Receive   يتلقى

- Create     ينشئ

- Debate  يناقش

- Explore يستكشف

- Imitate   يحاكي

- Experiment يجرب

- Practice   يتدرب

- Meta-Learn    التعلم الذاتي

نموذج تحضير التعلم المقلوب



نموذج تحضير التعلم المقلوب



نموذج تحضير التعلم المقلوب



نموذج تحضير التعلم المقلوب



نموذج تحضير التعلم المقلوب



نموذج تحضير التعلم المقلوب



تساؤالت في التعلم المقلوب ؟

هل يكفي في التعلم المقلوب مشاهدة الفيديوهات فقط ؟



تساؤالت في التعلم المقلوب ؟



تساؤالت في التعلم المقلوب ؟



تساؤالت في التعلم المقلوب ؟



تساؤالت في التعلم المقلوب ؟



معايير الجودة في التعلم المدمج



:الفصول الدراسية المقلوبة ليست 

هي مقاطع فيديو على االنترنت ، حيث يظن معظم الناس أن التعلم المقلوب-

في قاعة أشرطة الفيديو الن التفاعل وانشطة التعلم التي تحصل خالل اللقاءات

.المحاضرة وجها لوجه هي األهم 

.ليست استبداال للمحاضرين بمشاهدات الفيديو -

.ليست دورة على االنترنت -

.ة ليست عبارة عن طالب يعملون بدون هيكل تنظيمي للعملية التعليمي-

مفاهيم خاطئة حول التعلم المقلوب



هل تعتقد أنه يمكن تطبيق استراتيجية التعلم المقلوب في جامعاتنا أو مدارسنا  ؟

نشاط ومشاركة



I can help you if you decide to do a 
digital course

72@hotmail.com.jalal


