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التعلم و من المبادرات الرائدة التي تبنتها وزاه التعليم مبادرة التعلم االلكتروني التقني والتي تبرز دور الطالب في تبني

مشاركته الفعالة فيه واستكماال لجهود وزارة التعليم الرامية الى نشر ثقافة التعلم بالتقنية في الميدان ودعما لنموذج

ن أنشطة الوزارة للتعلم عن طريق دمج التقنية بالتعليم تأتي هذه الورشة التدريبية المسماة تكنولوجيا التعليم التي تتضم

ات تدريبه وأجهزة الكترونية تساعد على رفع وتنمية كفاءة المتدربين ومهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية في مجال تقني

تركيز وسوف يتم ال. وتكنولوجيا التعليم لتخريج جيل تقني تكنولوجي واعي وتحقيق التعلم بأجود طريقة وأبسط اسلوب 

تطبيقات االي باد داخل الصف الدراسي ,معلم وتطبيقات التعليم في القرن الواحد والعشرين  :على عدة محاور منها  

ه مملكتنا فتبعا للتطور الذي تعيش.محطات التعلم في دمج التقنية بالتعليم ,الحائط االلكتروني  ,الواقع المعزز وتطبيقاته ,

في جميع النواحي  كان للتعليم نصيب األسد فنجد ان التعليم سابقا وهو ما 2030المملكة العربية السعودية  وتحقيق رؤية

يسمى بالتعليم التقليدي كان مجرد ان المعلم يلقن الطالب المعلومة و الطالب علية ان يكون كالوعاء يخزن المعلومات لكي

ل لكن اآلن  أصبح  الطالب محور العملية التعليمية يتعلم يبحث يناقش يستكشف يتوص, يسترجعها وقت االختبارات 

والمعلم يعمل كموجة ومرشد للطالب ومن هذا المنطلق ,للمعلومات بنفسه  مما يجعله نشط متفاعل في بيئته التعليمية  

فكير جاءت طرق واستراتيجيات تعمل على اثاره حماس المتعلم للتعلم ومنها دمج التقنية بالتعليم حتى نصل بأذن هللا الى ت

لذا يجب على المعلم ان يطور من نفسه وقدراته حتى يستطيع مواكبة هذا التطور ومحاكاة عقول ,ابداعي ذاتي ومستمر 

ما طالبه فهم جيل التكنولوجيا و التقنية و استطيع استعارة تشبيه سمو ولي العهد االمير محمد بن سلمان حفظة هللا حين

معلم وباقي مدن المملكة بالهاتف القديم والهاتف الحديث هو ذاته الفرق بين المعلم التقليدي والنيومشبة الفرق بين مدينة 

. المستخدم للتقنية 

التعليمتكنلوجيا 
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تقنيات التعليم

Instructional Technology

هي  العمليات التي تتعلق بتصميم عملية التعليم والتعلم

عملية متكاملة تشمل األفراد واألساليب واألفكار واألدوات ً والتنظيمات التي تتبع في 

تحليل المشكالت واستنباط الحلول المناسبة ُ وتنفيذها وتقويمها وإدارتها في مواقف يكون

.التعليم فيها هادفا و موجها يمكن التحكم فيه 

(تكنولوجيا التعليم)تعريف اليونسكو للتقنيات التعليمية  

استخدام الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدا الفعالية أو الوصول 

. وأكثر فعالية, إلى تعلم أفضل 

ير لذا التقنيات التعليمية تعني أكثر من مجرد استخدام  األجهزة واآلالت فهي طريقة في التفك

. فضال على انها منهج في العمل وأسلوب في حل المشكالت 



إيجابيّات استخدام التقنية في التعليم 
:من إيجابيّات التّكنولوجيا في العصر الحديث ما يأتي

.فبات من الّسهل أن يحصل اإلنسان على ما يشاء وقتما يُريدبالحريّةَمنحت اإلنسان الّشعور •

.إتاحة الفرصة للتّواصل وتبادل اآلراء واألفكار مع اآلخرين •

.اإلنترنتريق اإللكترونيّة ، وتيسير عمليّات البيع والّشراء وتبادل العُمالت عن طالتّجارةاستحداث مفهوم •

.العاملينأثبتت أنّها أفضل من حيث التّكلفة ، فساهمت في تحسين اإلنتاجيّة ، مّما أّدى إلى رفع أجور•

.ساهمت في تقديم الخدمات الحكوميّة عن بعد فأّدت إلى توفير الوقت والجهد•

.واسعاً أمام البحوث العلميّةأوجدت خدمة التعلُّم عن بُعد وفتحت مجاال•

.المساعدة على سرعة إنجاز الَمهام في أّي وقت على مدار اليوم والعام•

.بنت جسراً لتقريب المسافات وجعل العالم قرية صغيرة•

.وتطوير مواقع الويب والمعّداتبرمجةاستحداث وظائف جديدة ، مثل •

مسافات ، عن طريق معرفة آخر األخبار والتّفاصيل مهما تباعدت الاإلعالماستخدام وسائل التّكنولوجيا في •
.وذلك بما أوجدته الّصحافة اإللكترونيّة من خدمة ُمتابعة األحداث أوالً بأول

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85


:سلبيّات استخدام التقنية في التعليم 
:من الّسلبيات التي تنتج عن التّكنولوجيا ما يأتي

لقدرة لالستغناء إدمان التّكنولوجيا إذ تسبّبت التّكنولوجيا وغزوها للحياة اليوميّة لألفراد بعدم ا•
.عنها

.ثر تطوّرا  أكاالختراقحيث إنّه وبتطوّر التّكنولوجيا أصبحت عمليّات الخصوصيّةإزالة حواجز •
.ميل األشخاص لالنطوائيّة والعزلة وتراجع التّواصل مع األصدقاء والعائلة•
.طفا االستخدام الُمفرِط للتّكنولوجيا ُيؤدّي إلى خلٍل في نموّ الجهاز العصبّي عند األ•
.تراجع الحرف اليدويّة واللّمسات الفنيّة على المصنوعات•
.اكتساب بعض العادات العنيفة من األلعاب اإللكترونيّة•
.ة نقل الخبرالتي تتميّز بسرعالصّحافة اإللكترونيّةاندثار الصّحافة الورقيّة في ظّل وجود •
.صعوبة التحّقق من المعلومات واألخبار نتيجة تعّدد الَمصادر وسرعة االنتشار•
.أضرار صحيّة نتيجة إدمان التّكنولوجيا وتوفّرها في متناو  الفرد طوا  الوقت•
منة• .الكسل والسُّ

مّما أدّى إلى عدم وجود عدالة في التّعليم نتيجة طغيان التّكنولوجيا على العمليّة التعليميّة•
.ظلم بعض المناطق الفقيرة التي ال تتحّمل تكلفة األجهزة

ائدة بين واللّغات على األخرى حيث باتت الثّقافة األمريكيّة هي السّ الحضاراتهيمنة بعض •
.الّشباب

تطوّر أسلحة الّدمار الّشامل بحيث أصبح تدمير العالم أمرا  ُممكنا  •

https://mawdoo3.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


.الكتب المقررة والمذكرات-
.كتابة الطالب لنص خطي مباشرة-

.النماذج و المواد-
.المالحظات المباشرة-
.أفالم تعليمية تبث الواقع-
.المدرس يلقي المحاضرات-

.الطالب ينقل للمعلم ما يتعلمه-

مكونات البيئة التقنية
المصادر األساسية والمواد المعدة من قبل الطالب -

.أدوات المالحظة والرصد وصور الكائنات االفتراضية والتمثيل بالمحاكاة-
.متعددةعوالم افتراضية تتفاعل مع الواقع ونصوص الكترونية مرجعية بالوسائط ال-

.الطالب ينتج دروسا لآلخرين-

يديةالتقلالبيئةمكونات
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على المعلم امتالك مجموعة منوفي ظل التطورات التي يشهدها القرن الحالي أصبح
:األدوار والمهام أهمها 

تحول دوره إلى أن يكون متعلما نشطا ومرشدا للمتعلم وأعماله وميسرا ومالحظا -1
هم  على للتعلم ومتأمال فيه ليكون قادرا على مساعدة المتعلمين على التغير ، وتشجيع

.التأمل في ممارساتهم وأعمالهم
ة للتعليم وتهيئة البيئة التعليمية الغنية المناسبتوفير المناخ الودي اآلمن والداعم-2

.والتعلم
.توظيف استراتيجيات وأساليب التعلم المتمركزة حول الُمتعلم-3
يل تطور روح تحقيق التفاعل الصفي الفاعل والمؤثر فهو وسيلة التعليم والتعلم وسب-4

الفريق والعامل على توليد الشعور باالنتماء إلى المدرسة ونظامها وإنشاء عالقات
.يسودها التفاهم بين المعلم والمتعلمين

دوات توظيفه لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من خالل استخدام األ-5
.والمواد الالزمة

اعلهم مع تشجيع المتعلمين على التعلم والتفاعل في العملية التعليمية من خالل تف-6
.شبكات التواصل االجتماعية 

ناقد والتفكير توظيف األنشطة والفعاليات التي تنمي مهارات التفكير العليا والتفكير ال-7
.اإلبداعي

لتعليمية توظيف البحث اإلجرائي في الغرفة الصفية والمدرسة في معالجة المشكالت ا-8
.وذلك لالرتقاء بالعملية التعليمية 

تواصل توظيف استراتيجيات التفكير النقدي وحل المشكالت والعمل التعاوني، وال-9
.الفعال والتعلم بالمشاريع وغيرها

توظيف المعلم ألساليب التقويم الحديثة وأدواته ومنها ملف االنجاز العادي -10
.وااللكتروني وغيرها 







Teaching with technology

• We use technology in classroom to improve the way our students 
learn and to make the teachers job more creative .  The effective 
use of technology has changed the face of education and it has 
created more educational opportunities . Both teachers and 
students have benefited from various educational technology 
teachers have learned how to integrate technology in their 
classrooms and students are getting more interested in learning 
technology can give teachers and students great resources, new 
opportunities for learning . Students can gain the skills they will 
need to be successful in the future .Modern learning is about 
collaborating with others , solving complete problems, critical 
thinking ,developing different forms of communication and 
leadership skills and  improving motivation and  productivity . 



:في التعليماآليباداهمية استخدام 

تطوير المستوى الدراسي

ينتعزيز االتصال بين الطلبة والمعلم

تحسين مهارات الطلبة

زيادة اهتمام الطالب بالتعلم

تقديم خدمة الكتب اإللكترونية



أهداف الورشة 

objectives



بعض 

التطبيقات 

المستخدمة 
بالتعليم

Make it

Game Buzzer

Mind Vector

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0opfbivDgAhXF8OAKHeLIB5gQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/animal-4d/id962983832?mt=8&psig=AOvVaw35DKZRecJq3_20U8vjSv2o&ust=1552049934880651
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_9rqXlvDgAhVDKBoKHXfNC9kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.in/Octagon-Studio-Space-Flash-Cards/dp/B016YHI4JG&psig=AOvVaw0TxEospxqyMRnl72WmrDMh&ust=1552053015010253
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO0L6Zi_DgAhUMUBoKHYlaCFsQjRx6BAgBEAU&url=https://techcrunch.com/2015/09/18/padlet-raises-1-2-million-for-its-easy-to-use-collaborative-website-builder/&psig=AOvVaw1tqkpJufZXFlxr_k-L2VhF&ust=1552049626598941
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIuPCvi_DgAhUBXRoKHWouDgUQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/make-it-for-teachers/id1182354738?mt=8&psig=AOvVaw2QXbY7TRf8EA9PpAEWL2kd&ust=1552050097940093
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI76jCi_DgAhUDrxoKHWk5AsQQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/game-buzzer/id484395345?mt=8&psig=AOvVaw3lWz7rEKv8VoR_vohLZMON&ust=1552050151625980
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU7M_oi_DgAhVGTBoKHaSpCYoQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinglink.android&hl=en&psig=AOvVaw3G1-4rjfHPtMlu3YuSd3lH&ust=1552050224734461
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8wsH2jPDgAhUl0uAKHdBpBckQjRx6BAgBEAU&url=https://appadvice.com/app/pop-the-letters-to-build-words/908771781&psig=AOvVaw0nwhIDV4rQ9qdqVKZ9jEhh&ust=1552050524753180
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-pPmMjfDgAhULrxoKHem4DW0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.macupdate.com/app/mac/52799/mind-vector&psig=AOvVaw3CaeUufiAdXh0S80zqseh1&ust=1552050575273016


Keynote

AR App

Toddler Flash 

/Flash cards

Classroom 

Dice

Classroom 

Timer

VR / Virtual 

Classrooms

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj86f-VjfDgAhVSvxoKHVEPDEoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.macworld.com/article/3267708/keynote-4-for-ios-review.html&psig=AOvVaw2PBbqVE5iiHlmOxTpcEfBZ&ust=1552050594902117
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUy9jEjvDgAhU6BGMBHY2aCXYQjRx6BAgBEAU&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=seesaw.shadowpuppet.co.seesaw&hl=en_US&psig=AOvVaw1Of0qUFljn72Ij7_W8xizQ&ust=1552050951247799
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH8s3PjvDgAhVx2OAKHSATD48QjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/classroom-dice-lite/id600560907?mt=8&psig=AOvVaw1XPp3fxeZHMmOlnaaPfwIo&ust=1552050983528756
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZvOaDj_DgAhVI2OAKHUvSDeMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=gTNE6Kh5hxk&psig=AOvVaw2YLfF4EqQkx1rHask9-w9z&ust=1552051092909989
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi89qnqjfDgAhVaA2MBHYoDC2QQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/classroom-timer-pro/id594124231?mt=8&psig=AOvVaw3lD9gwRq1_EMwHlvsUy9j4&ust=1552050765290975
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHiIre-PHgAhUk0uAKHajJB2YQjRx6BAgBEAU&url=https://itunes.apple.com/us/app/flashcards-by-nko/id478986342?mt=8&psig=AOvVaw1zMy7kG93kxs0HZO3ze0MF&ust=1552113824361590
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بعض 

التطبيقات 

المستخدمة 
بالتعليم

بعض 

التطبيقات 

المستخدمة 
بالتعليم Story Dice

HP reveal

Google

Class Room
Puppet Pals2

QR Reader

kahootTexting Story
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Teaching with technology

, ليها يمكن للمعلم من خالل هاذا التطبيق ان يجعل الصور تفاعلية بوضع مالحظات ع

وبتييوروابط لمواقع نت أو روابط لصور اخرى وحتى روابط لفيديوهات من موقع 

.يدعم اللغة العربية •. برنامج تعليمي مجاني 

ة سهلة مفهوم التعليم باللعب في الفصول الدراسية بطريق” كاهوت ” يقدم • 

.ومفيدة جدا عبر استخدام التكنلوجيا 

آيباد. جوال ( يدعم أي جهاز التالميذ على دراية به أو متوفر بالمدرسة • 

يمييتيح إدراج الصور أو مقاطع الفيديو كأداة فعالة لزيادة الدافع التعل• 

ماس ينشط المعلمين ويشجعهم على االنتقال من الجو التقليدي إلى جو الح•

.والمنافسة 

لمشاركة الفرصة لجميع المتعلمين حتى الذين يعزفون عن ا” كاهوت ” يتيح • 

.في األنشطة الصيفية داخل الفصول

يث تعزز يساعد المتعلم الخجول على المشاركة بفعالية أكبر في هذه األلعاب ح•

.الثقة بالنفس
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تطبيق لسرد القصص 

واألفكار بطريقة تفاعلية             

.ممتعة وعشوائية 

2

Teaching with 
technology

تطبيق مفيد ألعداد القصص 

والمسرحيات باستخدام صور ورموز

ة بما تفاعليه وتصميم شخصيات القص

مكننا يناسب شخصيات الطالبات كذلك ي

بات في التطبيق استخدام اصوات الطال

.

:طريقة تصميم القصة 

اختيار -2اختيار المنطقة -1

-4اختيار األصوات -3الشخصيات 

أنشاء القصة 
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.فصول افتراضية الكترونية 

و هذه المنصة تتيح للمعلمين 

إدماجا اكثر للتكنولوجيا في التعليم 

واالستغناء تدريجيا عن األوراق 

يم عند تقديم المواد التعليمية وتقي

الطالب و وسيلة أيضا للتعاون 

االفتراضي والتوجيه التربوي 

الفعال والمتابعة الدراسية 

.المستمرة 

تطبيق اكثر من رائع للمعلم من

خالل  إعداد عد تنازلي للوقت في

إنجاز مهمة للمتعلم والمجموعات 

.في الفصل الدراسي 

هو عبارة عن برنامج تفاعلي وسهل 

في المدارس بين أستخدامةيمكن .  جدا  

شغل البرنامج , الطالب كمسابقات 

وأبدأ اللعب وأختار حزورة أو لعبة ، 

وجه الهاتف لمن حولك وهم بدورهم 

يحاولون التلميح لك بكلمة  ، عندما 

تعرف على اإلجابة الصحيحة قم بإمالة 

الهاتف لألمام  وإذا لم تتعرف على 

اإلجابة الصحيحة قم بإمالة الهاتف 

.للخلف

تطبيق لالختيار العشوائي بين 

الطالبات او  المجموعات  إلتمام 

. المهمات المطلوبة  برنامج إلنشاء المحادثات بين 

. الطالبات وتحويل المحادثة الى فلم 



ة إنشاء عروض خاصة باألسئل

.. التفاعلية 

ا التطبيق حاليً : أهم المميزات 

يوفّر قوالب مصممة,  مجاني 

.. ة خصيًصا لألسئلة التفاعلي

إلنشاء عرض تقديمي بصورة

ألعاب تعليمية  

إنشاء و تحرير عروض 

البوربوينت أو العروض 

داأليباو األيفونالتقديمية على 

لكافة المستخدمين البرنامج 

قالب للتصميم 12يحتوي على 

و يحتوي على الرسوم البيانية 

3تدعم تقنية  D 

برنامج لتصميم الخرائط الذهنية

. بطريقة تفاعلية ممتعه 

أنشاء وأعداد انشطة تفاعلية 

ومشاركتها في  سوق البرنامج 

ليلعب ويتعلم منه اآلخرون، مع 

إمكانية تسجيل صوت وتحميل 

أسئلة تفاعلية من خالل 

. التطبيق



تصادم هو جهاز تقني يعتمد على الموجات الضوئية يبدأ بالتصوير عندما ت

الموجات الضوئية يسجل الضوء في جسم ليعطي شكل هذا الجسم 

لليزر ليطفوا كمجسم ثالثي األبعاد وتتم هذه العملية باستخدام أشعة ا

الهولوجرامالشريحي الرقيق و الهولوجرامللهولوجراميوجد نوعين 

الحجمي السميك

:الهولوجرامخصائص 

.يتيح إمكانية مشاهدة األجسام و رؤيتها من كافة االتجاهات-

.يوفر التقاط ورصد أكثر من صورة-

:الهولوجراميللجهاز البارزهالسمات 

.عرض عائم يعطي وهم بصري للحقيقة للمشاهدين. 1

.تظهر الصورة بنفس االلوان االصلية لها . 2

سهولة التثبيت. 3

ية الصورة المرئ, ثالثي األبعاد تبدو الصورة وكأنها تطفو في الهواء . 4

يمكن رؤيتها من مسافة ضخمة وجذابة بصريًا بجودة عالية 

الهولوجرامتقنية 



Mention some of the applications that

you have already used in your

classroom?



VIRTUAL Classrooms / Another class of learning

What do toy Know about VR and Augmented classrooms?
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Augmented Reality هي التكنولوجيا القائمة على إسقاط األجسام االفتراضية 
والمعلومات في بي ة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة 

موجه له  على النقي  من الواقع االفتراضي القائم على إسقاط األجسام الحقيقية 
في بي ة افتراضية. يستطيع المستخدم التعامل مع المعلومات واألجسام االفتراضية 
في الواقع المعزز من خال  عدة أجهزه سواء أكانت محمولة كالهات  الذكي أو من 

  خال  األجهزة التي يتم ارتداؤها كالنظارات والعدسات الالصقة .

  ما فائدة الواقع المعزز لطال  العلم:
مما الشك فيه أن التعلم من خال  الممارسة ذا فعالية أكثر من طر  التعليم 

المختلفة من قراءة وكتابة. و بذلك يمكن للواقع المعزز أن يشار  بشكل قوي في 
هذا المجا   و أن يدخل إلى ال ر  الصفي ليكون حافزا  للتعلم و زيادة التركيز.الواقع 

المعزز من خال  عرض األجسام االفتراضية في البي ة الحقيقية للطالب  سو  
يحسن أداء الطالب وزيادة تفاعلهم. وعالوة على ذلك يوفر لهم الفرصة لرؤية الصور 

  ثالثية األبعاد وتحريكها و التفاعل معها من خال  برامج مصممة لذلك. 
الواقع المعزز يساهم في العديد من األبحا  العلمية  و خصوصا التي ال يمكن 
التعامل معها بطريقة تقليدية على سبيل المثا   التفاعالت الكيميائية لمسا  

الكيمياء الواقع المعزز وفر االمكانية الستخدام مواد افتراضية وخلطها ورؤية النتائج 
في ال رفة الصفية دون الحاجة لوجود هذه المواد أو المختبرات. علم الفضاء واحد من 
أهم المجاالت التي يمكن أن يطبق فيها الواقع المعزز لما يحتويه من  موض . يتم 

بذلك االستعانة بتطبيقات الواقع المعزز لعرض الكواكب والمجرات على األجهزة 
( لتحديد موقع المستخدم )الطو  و GPSالمحمولة كالهوات  الذكية التي يتوافر فيها )

دوائر العرض ( والبوصلة ولتحديد اتجاه المستخدم والمسار  لتحديد االرتفا    نظام 
العالمي لتحديد الوقت )توقيت عالمي( جميع هذه العناصر االربعة تعمل فيما بينها 
عن طريق سلسلة من العمليات وحسابات لتحديد وجهة المستخدم ليتم بعد ذلك 

  عرض المجرات و الكواكب. 
  

الواقع المعزز



يستخدم لتصميم الواقع المعزز ويسمح بمزج واقعي متزامن للمحتوى

.الرقمي من برمجيات وكائنات حاسوبية مع العالم الحقيقي

aurasmaHP reveal



بسيط وفعال•

.قيقية يمزج بين الحقيقة والخيال في بيئة ح-•

.تفاعلي -•

.يدعم الصور و الكائنات الثالثية األبعاد-•

مرونة االستخدام-•

مميزات

التطبيق

يساهم على زيادة فهم المحتوى العلمي خاصة تلك المعلومات •
قيقة التي ال يمكن للمتعلمين لمسها بسهولة إال من خالل تجربة ح

.مباشرة 

.متعلمين بقاء أثر التعليم حيث يستثير التطبيق معظم حواس ال• •

.يزيد من حماس المتعلمين وشعورهم بالرضا واالستمتاع • •

يناسب االستخدام في مختلف المجاالت والمواد التعليمية• •

.قيضفي التطبيق على المحتوى العلمي والمتعة والتشوي• •

.يساعد على تفريد التعليم• •

اهمية 
التطبيق









”Virtual Reality” الواقع االفتراضي 
يرمز له واستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر إلنشاء بيئة محاكاة“يعرف بأنه 
ختلف ا تقوم فكرة تقنية الواقع االفتراضي بعرض واقع م. ”VR“باألحرف 

ا عن الواقع الذي أمامك ، قد يكون الواقع االفتراضي مصطنع   ا ، مثل تمام 
اقع مشهد متحرك ، أو مكان فعلي تم تصويره وتضمينه في تطبيق و

–تجاه يمكنك الواقع االفتراضي من التحرك والبحث في كل ا. افتراضي
ض يمكنك عر. صعودا وهبوطا ، جانبا وخلفك ، كما لو كنت جسديا هناك

أو من خالل .Oculus Riftالواقع االفتراضي من خالل جهاز معين مثل 
أو Google Cardboardاستخدام هاتفك وتطبيقات الواقع المعزز مثل 

Daydream View .ك باستخدام تطبيقات الواقع االفتراضي ، يمكن
سطح استكشاف األماكن التي ال يمكنك زيارتها او لم تزرها من قبل  مثل

.أو المناطق العميقة تحت سطح البحرايفرست. المريخ ، قمة جبل

:ما فائدة الواقع االفتراضي لطالب العلم
لوجيا من القيام للواقع االفتراضي فوائد كثيرة للمتعلم حيث تمكن هذه التكنو

ه يسمح من مكان آلخر والقوة الرئيسية لهذا االسلوب هو أنبجولة افتراضية
درجة واستكشاف عناصره 360للمستخدمين برؤية هذا المكان عبر 

اط الساخنة بأبعادها الثالثية بشكل يسمح بالتفاعل مع المشهد من خالل النق
وهذا يختلف عن مجرد المشاركة في عرض المعلومات على شاشة 

على تنمية كما يُعتقد أن تكنولوجيا الواقع االفتراضي لها القدرة. الحاسوب
التعلم الذاتي المتمركز حول الطالب عن طريق استكشاف عالم أقرب

والتجول كما يتمكن المتعلم من خاللها من التحرك. للواقعية وأكثر تفاعلية
داخل المشهد مما يساعده على تنمية قدراته على تصور وفهم وإدراك 

ية الفهم البيانات العلمية المعقدة والتي ال تعطي دراستها باألبعاد الثنائ
المطلوب وخاصة في المواد العلمية

https://www.new-educ.com/?s=%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9










I would greatly appreciate if you kindly give 

me some feedback and what stuck with you 

by using PADLET APP



Break time…



محطات التعلم 

learning stations
By Denise Jones

االستراتيجيات التدريسية الحديثة والتي تمثل أحد أشكال التنوع والتميز ألساليب وطرق التدريس،من 

حيث يتحول فيها شكل الفصل عن الشكل التقليدي  إلى بعض الطاوالت التي يطوف 

..حولها مجموعات التالميذ 

و تعتبر كل منها محطة تعليمية مزودة بأدوات ومواد تعليمية 

وأوراق عمل لممارسة مهمة تعليمية كنوع من أنواع األنشطة التعليمية المختلفة والمتنوعة،

؟ " المحطة"ماذا تعني 

مكان في غرفة الصف حيث تتوفر فيه العديد من األنشطة و المواد المتنوعة: " تعني

". التي يقوم الطالب باختيار واحد منها 

: و الشيء الذي يجب أن نضعه في الحسبان هو

.أن المحطة يجب أن توفر الفرصة للطالب بأن يشاركوا بفعالية و أن يقوموا باالختيار بطرق متنوعة



:أنواع محطات التعلم 

المحطة 
االستشارية

محطة متحف 
الشمع

( ال )و(نعم)محطة 
المحطة 
االلكترونية

/  المحطة السمعية
بصرية

المحطة الُصورية

ة المحط
االستقصائية

االستكشافية/

المحطة القرائية



محطات التعلم 

learning stations

Your subtitle text here

HP reveal

Think link

4D learning card
+

Hologram

www.yourwebsite.com

3D VR





ورشة عمل استخدام التكنلوجيا في التعليماستبيان

Twitter Telegram



Thank you 
be a creature unlike any other..

For more clarification please don’t hesitate to contact me 
on the below address.

E-MAIL: mha.alnaim@teacherseast.gov.sa
TWITTER : @MaryamAlnaim21
TELEGRAM : T.Maryam Alnaim

SNAPCHAT : malnaim21


