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تعريف في المحاضر



االتفاقية

جدول الوقت 

األسئلة والمداخالت



جهز



أهداف الورشة          
:                                     الهدف العام من الورشة 

.التعرف على معايير جودة تدريس المقررات الرقمية

:األهداف التفصيلية 

.أن يميز المتدرب بين أنواع معايير الجودة في التعلم الرقمي-

.أن يذكر المتدرب معايير جودة تدريس المقررات الرقمية-

.أن يصمم المتدرب مقرر رقمي معتمد على معيار مشاركة المتعلم -



تشير الجودة في المجال التربوي إلى مجموعة من المعايير، واإلجراءات، 

.يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي

ما المقصود بالجودة ؟



Mapping the Trip



أنواع معايير الجودة



الفرق بين تصميم وتقديم المقرر

Design vs. Delivery

األهداف، استراتجيات ) التخطيط للمقرر 

ات التعلم، استراتجيات التقييم، تحديد خبر

(وأنشطة التعلم

تقديم المحتوى التعليمي للمتعلمين

(أنشطة تزامنية وغير تزامنية)



أهم المعايير المعتمدة في التدريس الرقمي

OLCمعايير  NSQمعايير 
معايير

iNacol



https://www.nsqol.org/





On line teaching vs on line courses

تقديم المقرر والنظرة العامة له

(الكفاءات)األهداف التعليمية أو 

التقييم والقياس

أنشطة المقرر وتفاعل المتعلم

المواد التعليمية والموارد

تقنيات المقرر

دعم المتعلم

امكانية الوصول وسهولة االستخدام

المسؤولية المهنية

بناء المجتمع

علم أصول التدريس الرقمي

مشاركة المتعلم

المواطنة الرقمية

تدريس متنوع

التقييم والقياس

التصميم التعليمي



1
يتوفر لدى المعلم 

عبر االنترنت معايير 

التدريس المهنية أو 

لديه أوراق اعتماد 

أكاديمية في المجال 

الذي يدرس فيه

2

المعلم عبر 

االنترنت يبحث 

عن النمو المهني 

من خالل مجتمعات 

التعلم المهنية

3
يتابع المعلم عبر 

االنترنت باستمرار 

المعرفة والمهارات 

المتعلقة بالتعلم عبر 

االنترنت وعلم أصول 

التدريس

4
يعمل المعلم عبر 

االنترنت كسفير 

للمعرفة ألصحاب 

التخصص

5
يوضح المعلم عبر 

االنترنت معرفته 

بدور التعلم عبر 

االنترنت في إعداد 

المتعلمين 

للمشاركة 

كمواطنيين 

عالميين

المسؤولية المهنية: المعيار العام األول 
PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES



6

يوضح المعلم عبر 

اإلنترنت فهما 

الستراتجيات إدارة 

الوقت  بشكل فعال

7
يقوم المعلم عبر 

اإلنترنت بنمذجة 

المواطنة الرقمية

8
يحتفظ المعلم عبر 

اإلنترنت بسجالت 

دقيقة للمعلومات 

واالتصاالت ذات 

الصلة بالتنسيق 

المناسب

9
يعرف  المعلم عبر 

اإلنترنت 

مسؤولياته في 

تنفيذ القانون 

المحلي أو الوطني 

أو األمور المتعلقة 

بإمكانية الوصول

المسؤولية المهنية: المعيار العام األول 
PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES



5
يدعم المعلم عبر 

اإلنترنت مساحات 

التعلم الرقمية اآلمنة

لجميع المتعلميين 

على سبيل المثال، )

ملكية البيانات 

وتوقعات 

الخصوصية، وتنظيم

(الهوية الرقمية

4

يتوفر لدى المعلم 

عبر اإلنترنت 

المهارات 

األساسية 

الستكشاف 

األخطاء وإصالحها 

ويعرف المشكالت 

الفنية األساسية 

عند ظهورها

3
يستخدم المعلم عبر 

اإلنترنت أنواعا 

مختلفة من األدوات 

للتفاعل عبر 

اإلنترنت من أجل 

تشجيع التفاعل 

وتحفيز مشاركة 

المتعلم 

2
يدمج المعلم عبر 

اإلنترنت تقنيات

وأدوات وموارد 

خاصة لتلبية 

احتياجات المتعلم 

الفردية

1
يستخدم المعلم 

عبر اإلنترنت 

أدوات تربوية 

رقمية تدعم 

االتصال والتعاون 

والتحليل والعرض 

التقديمي والبحث 

وتسليم المحتوى 

والتفاعل

علم أصول التدريس الرقمي: المعيار العام الثاني 
DIGITAL PEDAGOGY



5

تاإلنترنعبرالمعلم

تلبيةعلىقادر

التعلماحتياجات

،المتعلمينلجميع

عنالنظربغض

الثقافيةالخلفية

4

وعبرالمعلميقوم

زبتعزياإلنترنت/

المتعلمتفاعل

فيوالمتعلم

عبرمجموعات

أجلمناإلنترنت

التعاونتعزيز

مهاراتوتعزيز

ثلمالعلياالتفكير

بالتركيوالتحليل

التقييمأو

3

عبرالمعلميقوم

بتطويراإلنترنت

بينمجتمع

المتعلمين

منا ًثقافيالمتنوعين

فرصتوفيرخالل

يؤديالذيللتفاعل

النشطالتعلمإلى

2

عبرالمعلم

يضعاإلنترنت

لللتفاعتوجيهات

بينالمناسب

بما،المتعلمين

تحديدذلكفي

التعاملمتطلبات

،اإلنترنتمع

بطريقة آمنة 

وبناءة

1

برعالمعلميستخدم

اإلنترنت

استراتيجيات

ىعلتركزتعليمية

وأفضل المتعلم

التيالممارسات

منتستفيد

ز وتعزالتكنولوجيا

التعلم التعاوني

بناء المجتمع: المعيار العام الثالث 
COMMUNITY BUILDING



مشاركة المتعلم: المعيار العام الرابع 

LEARNER ENGAGEMENT

ما هي تحديات تفاعل الطالب ومشاركتهم 

في البيئة التعليمية عن بعد ؟ 



5

عبرالمدرسيساعد

نالمتعلمياإلنترنت

إلىالوصولفي

منالمحتوىإتقان

اإلرشاداتخالل

يةالنوعوالتعليقات

أساليبباستخدام

.مختلفة

4

عبرالمعلميقيم

تالعالقااإلنترنت

منالطالبمع

فياالتصالخالل

المناسبالوقت

همبتشجيعويقوم

بأساليباستخدام

مختلفة

3

عبرالمعلميتيح

وسرعةاإلنترنت / 

مخصصينمسارأو

خاللمنللمتعلم

ةالمتوافقالتعليمات

المتعلمينأهدافمع

ومساراتالفردية

واهتماماتهمالتعلم

2

عبرالمعلميقوم

بإشراكاإلنترنت

المتعلم بعملية 

تعلمه من خالل 

إشاركه في وضع 

األهداف وما 

تحقق منها

1
المعلميستخدم

اإلنترنتعبر

الرقميةاألدوات

ألنماطالمناسبة

ة المتعلمين ومراقب

سير تعلمهم من 

خالل تحليل 

البيانات

مشاركة المتعلم: المعيار العام الرابع 
LEARNER ENGAGEMENT



7

نتاإلنترعبرالمعلميتواصل

المتعلمينمعمتكرربشكل

لمالمتعبتقدميتعلقفيما

ةمشاركدعمواستراتيجيات

.المتعلم

6

تاإلنترنعبرالمعلميضمن

علىالمتعلمينحصول

التدريبيةالدورةموارد

والمعلوماتالضرورية

منصةفيللتنقلالالزمة

ةالمطلوبالمهاموأداءالتعلم

.المناسبالوقتفي

مشاركة المتعلم: المعيار العام الرابع 
LEARNER ENGAGEMENT



1

يقومًالمعلمًعبرً

اإلنترنتًبتسهيلً

الخبراتًالتعليميةً

التيًتمثلًالمواطنةً

الرقميةًوتعززها

2

المعلمًعبرً

اإلنترنتًيضعً

معاييرًلسلوكً

المتعلمًمصممةً

لضمانًالنزاهةً

األكاديميةً

واالستخدامً

المناسبًلإلنترنت

التيًتلتزمً

بالسياساتًعلىً

مستوىًالبرنامج

3

مًالمعلمًعبرًديق

اإلنترنتًنماذجً

سياساتًالملكيةً

الفكريةًومعاييرً

االستخدامًالعادلً

ويعززًاستخدامهاً

معًالمتعلمين

4

عبرالمعلمينفذ

،السياساتاإلنترنت

اتالسياسذلكفيبما

مستوىعلى

المصممةالدولة،

يفالمتعلمينلحماية

بعويتالدراسيالفصل

االستخدامسياسات

للبرنامجالمقبول

.والفصل

المواطنة الرقمية: المعيار العام الخامس 
DIGITAL CITIZENSHIP



1

وموظفوالمعلميقوم

،اإلنترنتعبرالدعم

قدمتوتفسيربمراقبة

دعموتقديمالمتعلم

لجميعإضافي

إيالءمع،المتعلمين

خاصاهتمام

ذويللمتعلمين

واالحتياجاتاإلعاقات

.الخاصة

2

عبرالمعلميتواصل

موظفيمعاإلنترنت

المناسبينالمدرسة

لبوسائيتعلقفيما

التعديالتأوالراحة

االحتياجاتأو

ويعملالمحددة

معبالتعاون

لتلبيةاآلخرين

المتعلماحتياجات

3

رعبالمعلميستخدم

البياناتاإلنترنت

)والنوعيةالكمية(

المتعلمينلتحديد

إلىيحتاجونالذين

إضافيةدعمخدمات

4

عبرالمعلميقوم

بإنشاءاإلنترنت

لموادبديلةأشكال

،التدريبيةالدورة

من،األمرلزمإذا

احتياجاتتلبيةأجل

المتنوعينالمتعلمين

وسائلواستيعاب

البديلةالوصول

تدريس متنوع: المعيار العام السادس 
DIVERSE INSTRUCTION



5

عبرالمعلميقوم

باستخداماإلنترنت

المساعدةالتقنيات

لتلبيةاالقتضاءعند

اإللزاميةاالحتياجات

تفضيالتومعالجة

المتعلم

6

عبرالمعلميوفر

ااإلنترنت فرص 

المتعلملنموإضافية

إثرائهأوالشخصي

7

عبرالمعلميدعم

ويوفراإلنترنت

لمشاركةمنتدى

والمهاراتالمواهب

بهايجلالتيالمتنوعة

ةبيئإلىالمتعلمون

اإلنترنت

تدريس متنوع: المعيار العام السادس 
DIVERSE INSTRUCTION



5

عبرالمعلميوصي

باستخداماإلنترنت

المساعدةالتقنيات

لتلبيةاالقتضاءعند

اإللزاميةاالحتياجات

تفضيالتومعالجة

المتعلم

6

عبرالمعلميوفر

ااإلنترنت فرص 

لنموإضافية

الشخصيالمتعلم

إثرائهأو

7

عبرالمعلميدعم

ويوفراإلنترنت

لمشاركةمنتدى

والمهاراتالمواهب

التيالمتنوعة

المتعلمونيجلبها

اإلنترنتبيئةإلى

تدريس متنوع: المعيار العام السادس 
DIVERSE INSTRUCTION



1

عبرالمعلميختار

أدواتاإلنترنت

،المناسبةالتقييم

للطالبتتيحوالتي

إتقانإلثباتالفرصة

المحتوى

2

المعلميستخدم

علماإلنترنتعبر

التدريسأصول

المحتوىومعرفة

وتطوير وتنفيذ

بشكلالتقييمات

تضمنبطرقفعال

وموثوقيةصحة

األدوات

واإلجراءات

3

عبرالمعلميستخدم

ياتاستراتيجاإلنترنت

النزاهةلضمان

للمتعلماألكاديمية

تقييمبياناتوأمن

.المتعلم

4

عبرالمعلميقوم

بتنفيذاإلنترنت

منمتنوعةمجموعة

ستقيالتيالتقييمات

المتعلمكفاءةبدقة

التقييم والقياس: المعيار العام السابع 
ASSESSMENT AND MEASUREMENT



5

عبرالمدرسيقوم

بتقييماإلنترنت

المتعلماستعداد

باستخداموالتقدم

التكوينيةالتقييمات

وتعليقاتوالختامية

الدورةطوالالمتعلم

6

عبرالمعلم

يضمناإلنترنت

بينالتوافق

الواجبات

والتقييمات

التعلموأهداف

علىالقائمة

المعايير

7

عبرالمعلميقوم

صبتخصياإلنترنت

صلتخصيالتعليمات

ءً بناالتعلمتجربة

األداءبياناتعلى

اتواحتياجوالتقييم

المتعلم

8

اإلنترنتعبرالمعلم

ايخلق يمللتقيفرص 

داخلللمتعلمالذاتي

الدورات

التقييم والقياس: المعيار العام السابع 
ASSESSMENT AND MEASUREMENT



1

عبرالمعلميقوم

مبتصمياإلنترنت

التيالتعلمتجارب

جياالتكنولوتستخدم

المتعلمينإلشراك

بكفاءة

2

المعلميستخدم

ااإلنترنتعبر نهج 

لتصميمتكويني ا

الدرس

3

عبرالمعلميقوم

بدمجاإلنترنت

المتنوعةالوسائط

التعلموحداتفي

اإلنترنتعبر

4

عبرالمعلم

قادراإلنترنت

موارددمجعلى

الرقميةالتعلم

الخاصة

بالموضوع

منوالمناسبة

النمائيةالناحية

التعلموحداتفي

اإلنترنتعبر

التصميم التعليمي: المعيار العام الثامن 

INSTRUCTIONAL DESIGN



5

اإلنترنتعبرالمدرسيقوم

محتوىكلومواءمةبمراجعة

معمستمربشكلالدورة

التدريبيةالدورةأهداف

ومعاييرها

6

اإلنترنتعبرالمعلميقوم

وتنظيمواختياربإنشاء

والتقييماتالواجبات

محتوىلمواءمةالمناسبة

التعلمأهدافمعالمنهج

ذاتالمعاييرعلىالقائمة

الصلة

التصميم التعليمي: المعيار العام الثامن 

INSTRUCTIONAL DESIGN



مشاركة المتعلم: المعيار العام الرابع 

LEARNER ENGAGEMENT

كيف يمكننا جعل التعلم عن بعد 

أكثر تفاعال ومشاركة ؟ 

ةالبنائي



أهمية التفاعل في التعلم عن بعد وأشكاله 

الطالب

المحتوى

طالب آخرين

المعلم

السطح 

البيني



ما أكثر نوع تفاعل برأيك موجود في بيئة التعلم عن بعد؟

تفاعل الطالب مع المحتوى

تفاعل الطالب مع المعلم

تفاعل الطالب مع  طالب آخرين



نتائج استطالع للرأي



أدوات تفاعل الطالب مع المحتوى



أدوات تفاعل الطالب مع المعلم



حجم الفصل اإلفتراضي

عوامل مرتبطة بالتدريس

عوامل مرتبطة بطبيعة المقرر



What is the best ?





New app zoom



أدوات تفاعل الطالب مع الطالب



If you need any things you can tell me

72@hotmail.com.jalal


