
(The Course Design Process) عملیة تصمیم المساق الّدراسي 

  الخطوة األولى: فّكر في ُبنیة مساقك الّدراسي

 الدرس الّخامس من أَحَد َعشر درًسا
 

أن هو ّدراسي مساق أي من جدیدة. فالهدف مفاهیم ویكتسبوا معّینة، خبرات على لیحصلوا الّدراسیة بالمساقات الُمتعلمون                  ُیسجل
تؤدي محّددة غایات یحققوا حّتى المساقات تلك في الُمتعلمون فُیسجل الّدراسي. الفصل إنتهاء بعد لما الُمتعلم على تأثیره                    یستمر
سیتیح ماذا هو، عنه اإلجابة علینا یتعین الذي السؤال فإن المساق، مدرس خبرة عن بالحدیث البدء من حیاتهم. وبدًال تحسین                     الى

 مساقي للطلبة أن یتعلموا ویحققوا؟
 

 اسأل نفسك: ما الذي سیتمّكن الطلبة المسجلون في مساقي من تحقیقه بعد اإلنتهاء من المساق وال یمكنهم تحقیقه اآلن؟
 

(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 
 

هذا یوّفر إذ هنا. له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا، اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة
حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.
 

(Technology Tools)   أدوات التكنولوجیا 

فأنت مختلف. بشكل الوقت مسألة في بالتفكیر تبدأ أن (online) اإلنترنت َعبر بك الخاص المساق تدریس یتطلب                   ببساطة،

محاضرة لكل دقیقة ثمانون لمدة مثًال محددة، زمنیة فترات شكل على محاضراتك في التفكیر على تدریسیة، هیئة كعضو                    معتاد،
ماذا وتحدید بالطلبة، الترحیب في دقائق خمس تقضي فقد الثمانین . الدقائق هذه سَتمضي كیف َتعرف فأنت األسبوع. في                    مرتین
مجموعة لتنفیذ دقیقة وأربعون التعلیمي، المحتوى لتقدیم دقیقة وعشرون خمسة وتقضي محاضرة ، كل في بهم لقاءك                  سیتضمن
كانت وسواًء الُمقبل. الّدرس ومادة البیتیة، الواجبات وتحدید الّدرس تلخیص في دقائق وعشر التََّعلُّم ، أَنِشطة من                  متنّوعة
بشكل یمضي اإلنترنت عبر الوقت أن شّك فال ،(Asynchronous) ُمتزامنة غیر أو (Synchronous) ُمتزامنة                المحاضرة
التي التََّعلُّم أهداف إلتمام المحّدد الوقت توزیع یمكنك وكیف الّدراسي، فصلك سیأخذه الذي المنحى في بالتفكیر إبدأ لذلك،                    مختلف.
والتخطیط التفكیر إلى یومي، بشكل للمحاضرات والتخطیط التفكیر من اإلنتقال مرحلة هي هذه للكثیرین، فبالنسبة                 حددتها.

 للمحاضرات ألسبوٍع كامٍل في َان واحد. 

بتوصیل ستقوم التي (Platform) اإللكترونیة المنصة اإلعتبار بعین تأخذ أن أیضا علیك یجب اإلنترنت، عبر التدریس                  وعند
 المحتوى التعلیمي من خاللها، باإلضافة إلى األدوات التي ترغب في إستخدامها من أجل الوصول إلى أهدافك التعلیمیة.

األهمیة بالغة أمورًا كلها المعلومات، إلى والوصول اإلتصال، وإستراتیجیات الّدراسیة، للمساقات واضٍح تخطیط وجود                ویعتبر
على الّطالب لمساعدة الّدراسي الفصل من األول األسبوع تخصیص یكون قد األحیان، بعض ففي اإلنترنت. عبر التدریس                   عند

  التعرف على بیئة التََّعلُّم اإللكترونیة التي یستخدمونها مفیًدا.

الى الوجاهیة البیئة من بمحاضرتك لالنتقال مرجعیة "قائمة بعنوان ، (Angela Heath) هیث أنجیال التََّعلُّم، خبیرة مقال                   وُیعد
عبر ُیدرس دراسي مساق لتطویر جیدة بدایة نقطة (A Checklist for Moving your Class Online) اإللكترونیة"                  البیئة

 اإلنترنت كما في المقال أدناه.
 

Checklist.pdf 
KB 195.9 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9fE2qvc5o0lsDcPBf5eu3Guz5mIwxg0uENotzyBNiGjHnVowJrlQxXNw75VO-_7KEdRf4rMWIKnnW/pubhtml
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/IWynfHdNid3yrk5p-Checklist.pdf


Blended) الُمدَمج التََّعلُّم مساق علیه یبدو قد الذي الشكل في بالتفكیر البدء عند علیها للبناء النقاط من العدید هیث                     تقدم
:(Connected Learning)  أو مساق  التََّعلُّم  الُمتَِّصل (Learning 

 
  ما هي أكثر ثالث أمور تفّضلها بشدة في مساقك الّدراسي؟

+ 
 ما هي أكثر ثالث أمور ال تفّضلها في مساقك الّدراسي؟

+ 
  ما هما مّیزتا المساق الّدراسي اللتان ستحتفظ بهما سواء أكان التعلیم وجاهیًا أو إلكترونیًا؟

+ 
 

(Connected Learning) و التََّعلُّم  الُمتَِّصل (Blended Learning) تصمیم  التََّعلُّم الُمدَمج 

حول المفیدة األفكار من العدید " الُمتزامنة غیر اإللكترونیة الصفوف في فّعال بشكل الّطالب "إشراك بعنوان المقالة هذه                    تقدم
إستراتیجیات المقال، أسفل وستجد هذا ووجاهًیا. اإلنترنت عبر تطبیقها یمكن والتي بك، الخاص الّدراسي الصف ُبنیة                  تنظیم

 مقترحة إلعادة ضبط المساق الّدراسي الخاص بك مع أخذ مشاركة الطالب عبر اإلنترنت ووجاهًیا في اإلعتبار. 
 

Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf 
KB 237.6 

 
(An Active Syllabus) خطة مساق دراسي َنِشط 

مرنة دراسي مساق خطة إلنشاء طرق عن إبحث مرن، غیر بشكل بك الخاص الّدراسي المساق خطة في التفكیر عن                     ِعوًضا
المساق خطة تتضمن قد المثال، سبیل فعلى الّدراسي. الفصل طوال واألَنِشطة اإلحتیاجات تغّیر مع بسهولة تحدیثها                  یمكن

 الّدراسي الَنِشط صوًرا، أو رسومات، أو روابط إلكترونیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Google Docs)  مستندات جوجل 

https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/y11a7THGzOjXLPPy-Actively_Engaging_Students_in_Asynchronous_Online_Classes.pdf
https://www.google.com/docs/about/


 

 
 

على قادرة مساق خطة إنشاء منها أغراض، لعدة إستخدامها یمكن مرنة إلكترونیة أداة Google)هي Docs) جوجل                  مستندات
لتنظیم بسیطة طریقة (Google Doc) جوجل مستند في العناوین أنماط ُتعد المثال، سبیل فعلى التََّعلُّم. عملیة في الطلبة                    إشراك
وروابط جانبي شریط خالل من المحاضرات من أسبوع كل تصّفح الّطالب وبإمكان تفاعلي. بشكل بك الخاّصة التعلیمیة                   المواد
الربط خالل من األمر هذا إنجاح ویمكنك إتمامه. علیهم یتوّجب مما ذلك إلى وما المطلوبة، القراءات وقائمة للواجبات،                    إلكترونیة
Google) جوجل صف في أو (Learning Management System) بك الخاص التََّعلُّم إدارة نظام في بالمحتوى                 المباشر

.(Classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/docs/about/


(Piktochart)  بیكتوشارت  

 
 
یحتوي دراسي مساق خطة إنشاء وهي التََّعلُّم، عملیة في الطلبة إشراك على قادر دراسي منهج لتصمیم أخرى إستراتیجیة                    هناك
األساسیة للتفاصیل مرئًیا تمثیًال للّطالب التصمیم هذا یوّفر إذ .(Piktochart) بیكتوشارت مثل، برنامج في بیاني مخطط                  على
من مزیدًا تحتاج التي للعناصر تشعبیة روابط إنشاء ویمكنك هذا هاّمة. بمعلومات ویزّودهم بك، الخاص الّدراسي الصف                   حول

 التوضیح. 
 

(Engagement Statement) بیان حول المشاركة الفاعلة 

 التكلفة السلبیات اإلیجابیات األداة

 مستندات جوجل
(Google Docs) 

 

 سهولة إنشاء مستند یمكن تنزیله أو
 إستضافته على صفحة إلكترونیة مع

 روابط مباشرة إلى الواجبات داخل أو
 خارج أنظمة إدارة التََّعلُّم.

 

  یمكن أن یكون التنسیق صعًبا في
 بعض األحیان. وقد یواجه الّطالب
 صعوبات في الحصول على اإلذن

 إلستخدام بعض التطبیقات.
 

 مجاني

 بیكتوشارت
(Piktochart) 

 یمتاز بخاصّیة التمثیل المرئي
 للمعلومات، إذ یعرض روابط مباشرة

 إلى الواجبات واألَنِشطة داخل أو
 خارج أنظمة إدارة التََّعلُّم.

 

 
 یستغرق وقًتا طویال.

 

 
 تتضّمن الحسابات

المجانیة خمسة مخّططات
 َنِشطة.

تتمتع الحسابات المدفوعة
 بمّیزات إضافیة.

 

https://piktochart.com/
https://piktochart.com/blog/create-infographic-syllabus-piktochart/


یرونك ال قد ألنهم معك الّتواصل الصعب من أنه الّطالب یعتقد قد ،(Online) إلكترونیا بك الخاص الّدراسي الصف یكون                     عندما
بجوار المرور حّتى ویمكنه المحاضرة، بعد أو قبل للحظات انتباهك جذب یمكنه لوجه، وجًها الّطالب یراك عندما َتذكر،                    كثیرًا.
الَحرم أو الكافتیریا، أو المكتبة، في صدفًة یلتقیك قد أو الرسمیة"، المكتبیة "ساعاتك ضمن متواجدًا تكن لم لو حتى                     مكتبك
الّدراسي الصف یكون عندما مهًما أمًرا وبصّفك بك التواصل استمرارّیة على الحفاظ على الّطالب مساعدة وتعتبر هذا                   الجامعي.
خطة في َأْدِرج فمثال، طلبتك. مع التواصل حول واضحة توّقعات تحدید خالل من ذلك تحقیق یمكن ما وغالًبا اإلنترنت،                     عبر
الحصول بإمكانهم ومتى بك، اإلتصال للّطالب یمكن وكیف الّدراسي، مساقك ُبنیة كیفیة یوّضح ما بك الخاص الّدراسي                   المساق

 على إجابة على إستفساراتهم. فعلى سبیل المثال، قد تقول:
 
وافعل واقرأ "شاِهد مثل أَنِشطة أسبوع كل ستتضمن الّدراسي مساقنا خطة أن وستالحظون أغلبه. في ُمتزامن غیر المساق                    هذا
بنا. الخاص التََّعلُّم إدارة نظام في إلیها الوصول یمكنكم والتي أسبوعیة وحدات في األَنِشطة هذه ستجدون وَأِجب". تعلیًقا                    وأِضف
جمعة. یوم كل مساء الواجبات وتسًلم أحد یوم كل صباح األسبوعیة الوحدات ُتفَتح مّرة. كل في أسبوعین لمدة الوحدات فتح                      ویتم
آخر إلكترونًیا/إعالًنا وبریًدا األسبوع، خالل عملها المطلوب بالواجبات لتذكیركم أسبوع كل إلكترونًیا/إعالًنا بریًدا               سأرسل
سأكون المحاضرات. خالل ُطِرحت التي واألسئلة للنقاشات أسبوعي وملّخص واحد، بیوم قبلها الواجبات تسلیم بمواعید                 لتذكیركم
معي التواصل إلى بحاجة كنتم واحدة. إذا ساعة لمدة صباًحا 11:00 الساعة االثنین یوم زووم تطبیق عبر الفصل هذا                    متواًجدا
بإرسال أو بنا، الخاصة Slack# قناة عبر أو ،drx@gmail.com اإللكتروني بریدي على لي الكتابة الرجاء الوقت ، ذلك                   خارج

 رسالة نصیة على رقمي 555.555.5555. وسأرّد علیكم في غضون 48 ساعة من تلقي رسالتكم".
 
هیئة ألعضاء الراجعة للتغذیة زمنًیا جدوًال ویحّدد الطّالب، لمسؤولیات واضحٍة توقٍّعات وقوّي، فاعل مشاركة بیان                 یتضّمن
االتصال توّقع یمكنهم متى معرفة لهم ویتیح أستاذهم، مع للتواصل متعّددة طرًقا للطّالب یوّفر فهو ذلك، على عالوًة                    التدریس.

 بهم.
 

(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 

هذا یوّفر إذ هنا، له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة

حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.

 

(Technology Tools)  أدوات التكنولوجیا 
 

(Tools to Facilitate Course Communication) أدوات لتسهیل التّواصل في المساق الّدراسي 
التََّعلُّم إدارة نظام في اإلعالن میزة هي الّدراسي المساق في ناجح تواصل تحقیق على تساعدك قد التي األدوات                    بعض
أو (Slack ) سالك مثل المشاریع إلدارة بسیط برنامج وهو بك، الخاص (Learning Management Systems-LMS)               
(LMS) في اإلعالن میزة إستخدام أن المدّرسین من العدید یج  د حیث ،(Remind) ریمایند مثل تطبیق أو ،(Notion )                    نوشن

 باإلضافة إلى أداة أخرى، ُیبقي الطالب على المسار الصحیح.
 

(LMS)  اإلعالن عن المساق الّدراسي بإستخدام أنظمة إدارة التََّعلُّم 
إرسالها یتّم ما وغالبًا الّدراسیة، مساقاتهم داخل للّطالب اإلعالنات هذه وتظهر اإلعالن، مّیزة التََّعلُّم إدارة أنظمة غالبیة                   تقّدم
الطالب جمیع تلقي لضمان طریقة أفضل الّدراسیة المساقات في اإلعالنات وُتعد هذا تلقائًیا. الطالب إلى اإللكتروني                  بالبرید

 رسائل هامة عن المساق الّدراسي.
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9fE2qvc5o0lsDcPBf5eu3Guz5mIwxg0uENotzyBNiGjHnVowJrlQxXNw75VO-_7KEdRf4rMWIKnnW/pubhtml
https://slack.com/
https://slack.com/
https://slack.com/
https://www.notion.so/
https://www.notion.so/
https://www.notion.so/


 



 



 

 



 



 

 

 

●2 
●3 

(Brightspace) صورة إعالن لبرایتسبیس  
(Google Classroom) صورة إعالن لصف جوجل 

(Moodle) صورة إعالن لمودل  
 
 
 
 
 



(Slack) برنامج سالك # 
 

 
 

(Slack) شرح عن برنامج  سالك  

مساحة عن عبارة هي "القناة" السیاق، هذا ففي سه. ُتدرِّ فصل لكل منفصلة "قنوات" بإنشاء (Slack) سالك برنامج یسمح #                   

الّطالب ویستطیع هذا بسرعة. والملّفات واألدوات، الرسائل، مشاركة من یتمّكنوا حتى األشخاص من لمجموعة أنت                 تنِشئها
البعض، لبعضهم رسائل إرسال أو صغیرة، جماعیة مناقشات في المشاركة أو بأكمله، الّصف ومشاركة خاص، بشكل                  مراسلتك

 إذ یمكن تفعیل المراسلة المباشرة ومشاركة الملفات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Notion) نوشن 

 
 

یوفر ولكن بأكمله، للصف الجماعي بالّتواصل یسمح أنه حیث من (Slack) سالك فكرة مع (Notion) نوشن فكرة تتشابه                    
 إعدادات خاّصة بالمعّلمین.  باإلضافة إلى ذلك، فهو یتیح استضافة المستندات، والتفاعل والتخطیط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(Remind)  تطبیق  ریمایند 

 
 صور تطبیق ریمایند (Remind) على األجهزة المحمولة

 
للّطالب نصّیة رسائل إرسال الّسهل من بات حیث وطّالبهم. المعّلمین بین الّتواصل یسّهل تطبیق هو (Remind)                  ریمایند
هذا التطبیق. هذا في المهّمة األمور من ذلك وغیر المحاضرات، وإلغاء الواجبات، تسلیم ومواعید القادمة، باالختبارات                  لتذكیرهم
مشاركة إلى الحاجة دون الفوري لالّتصال آمنة مساحة یوّفر ألنه (Remind) ریمایند تطبیق إستخدام المعّلمین بعض                  ویفضل
ریمایند َدمج یمكن إذ الخاص، المحاضرة رابط إلى الوصول طریق عن المحاضرة إلى اإلنضمام للطالب ویمكن الهواتف.                   أرقام

.(Google Classroom) مع صف جوجل (Remind) 

https://www.remind.com/
https://www.remind.com/
https://www.remind.com/
https://www.remind.com/


 
 
 

 األداة
 
 

 التكلفة السلبیات اإلیجابیات

(Slack) سالك  

 سهل اإلستخدام  للمراسلة-

 والمناقشة. 

 یعمل على أنظمة ویندوز وماك-

 وكالود.

  یمكن تنزیله على أجهزة آبل-

 وآندروید.

   مرن اإلستخدام على شبكة-

 اإلنترنت و األجهزة المحمولة.

   یمكن عْقد مؤتمرات الفیدیو-

 ممكن داخل التطبیق.

 

 
 لالستفادة من دمج بعض هذه-

 التطبیقات، تحتاج إلى الحصول

 على نسخة مدفوعة حیث أن

 المیزات في النسخة المجانیة

 محدودة.

 

 

 یبدأ التحدیث على النسخة-

 المجانیة من  6.67 دوالر

  أمریكي  شهرًیا لكل مستخدم.

 توّفر النسخة المّجانّیة 10 آالف-

 رسالة قابلة للبحث، و 10

 تطبیقات وعملیات دمج،

 ومكالمات فیدیو 1 إلى 1 ،

 ومصادقة ثنائیة.

 
 
 
 
 

(Notion) نوشن 

 جّید للُكتاب إذ یمكنه تنظیم-

 األفكار بإستخدام أدوات السحب

.(drag and drop) واإلفالت  

 یسمح بالمرونة في الظهور-

 المرئي.

  لدیه أدوات للتعاون.-

یتیح سهولة تتبع إدارة المشروع. -
 یعمل على أنظمة ویندوز وماك-

 وكالود.

 یمكن تنزیله على أجهزة آبل-

 وآندروید.

 مرن اإلستخدام على شبكة-

 اإلنترنت و ألجهزة المحمولة.

یمكن عْقد مؤتمرات الفیدیو ممكن-
 داخل التطبیق.

 

 لیس سهل اإلستخدام حیث یحتوي-

 على الكثیر من النماذج الجاهزة

 لالستخدام، ولكن علیك قضاء

 بعض الوقت في معرفة ما ترید

 استخدامه وكیف تخّطط لتطبیقه.

 مّجانیللتربویین.-

  یسمح بتحمیل عدد غیر محدود-

 من الملّفات، وإضافة عدد غیر

 محدود من الضیوف للحساب

 الواحد.

 یبدأ التحدیث على النسخة-

 المجانیة من  8.00 دوالر

 أمریكي شهرًیا لكل مستخدم.



 
 

(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 

هذا یوّفر إذ هنا، له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة

حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.

 
(Technology Tools)  أدوات التكنولوجیا 

 
 كیفیّة توجیه ُطالبك

عمل كیفیة شرح أن إال ماهرون ، رقمیون خبراء هم الّطالب أن اعتقادنا من الرغم فعلى بالضیاع. یشعر أن یحّب منا أحد من                        ما
جولة تصویر في تفّكر فقد منفعة. ذا دوًما َلُهو المساقات في الفاعلة المشاركة حول العامة والتوقعات ،(LMS) التََّعلُّم إدارة                     نظام
لمساعدة وذلك بك، الخاص الصف لموقع الّدراسي المساق مواد للّطالب ُتظهر بینما لشاشتك فیدیو تسجیل باستخدام                  قصیرة
بشكل إلیها الوصول یریدون التي المعلومات جمیع على العثور یمكنهم وأین إتمامها منهم المطلوب الواجبات فهم على                   الّطالب

:(Riggs and Linder 3)  متكرر. و هناك بعض األمور التي یجب معالجتها والتي قد تساعد الطالب على المشاركة الفاعلة  
 كم مرة یتوّجب علیهم تسجیل الدخول؟●
 ما هو الوقت المتوّقع منهم أن یقضونه في الدراسة والواجبات لهذا المساق الّدراسي  ؟●
 هل سیكون هناك أَنِشطة ُمتزامنة ومتى سیكون موعدها؟●
 ما هي األدوات التي ستستخدمها في نظام إدارة التََّعلُّم الخاص بك؟●
 ما هي األدوات التي قد تستخدمها خارج نظام إدارة التََّعلُّم الخاص بك؟●
 أین یمكن للّطالب العثور على اإلعالنات؟●
  كیف سیتم تنظیم المساق الّدراسي؟●
 ما هي أفضل طریقة للّتواصل مع أستاذك؟ ●

 
 أدوات تساعدك في توجیه ُطالبك

(Screencastify)  سكرین كاستیفاي 
 

(Remind) ریمایند 

 أداة بسیطة إلرسال واستقبال-

 الرسائل. اذا كنت تنوي إدارة

 محادثات غیر معّقدة، فإن

 (Remind) یتیح لك ِفْعل ذلك.

 فیمكنك إرفاق ملّفات إلرسالها،

 ویمكنك إستقبال الملّفات

  والصور.

 یعمل على أنظمة ویندوز وماك-

 وكالود.

   یمكن تنزیله على آبل و-

  آندروید.

 مرن اإلستخدام على شبكة-

 اإلنترنت  واألجهزة المحمولة.

ال یحتوي على مّیزات قویة إلدارة-
 المشاریع.

 حساب مّجاني للّصف ما یصل-

 إلى 10 صفوف لكل حساب مع

  150 طالًبا  للصف الواحد.

 یجب على المؤسسات الكبیرة-

 التواصل مع المبیعات للحصول

 على أسعار تشجیعیة.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9fE2qvc5o0lsDcPBf5eu3Guz5mIwxg0uENotzyBNiGjHnVowJrlQxXNw75VO-_7KEdRf4rMWIKnnW/pubhtml
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED573672.pdf
https://www.screencastify.com/


 

للتربویین . یمكن صوتيٍّ سرًد مع بك الخاّصة الكمبیوتر لشاشة فیدیو تسجیل عن عبارة هو (Screencast) كاست                   سكرین

إمتداد هو (Screencastify) كاستیفاي سكرین الّدراسي. الصف توجیه ولتسهیل المختلفة األَنِشطة لعرض للشاشة صور                التقاط
تلقائًیا (Screencastify) كاستیفاي سكرین ملفات حفظ ویتم انا. مج تحمیله یمكنك والذي (Google Chrome) كروم                لجوجل

 في جوجل درایف (Google Drive)، ویمكن مشاركة الرابط مع الطالب لعرض المحتوى التعلیمي.

 

 

 

 

 

 

 

  

(Zoom)  زووم 
 

https://www.zoom.us/


 
 إستخدام تطبیق زووم (Zoom) على الشاشة

 
استخدام أیًضا ویمكنك الفیدیو. تقنیة عبر إجتماعات إلستضافة منصة هي فزووم .(Zoom) زووم تطبیق الناس غالبیة                  َیعرف
إجراء ویتوّجب بك. الخاص الّدراسي الصف لعناصر وفًقا االجتماع سْیر وتسجیل شاشتك، ومشاركة فیدیو مكالمة لبدء                  زووم
بواسطة الملف حفظ ذلك، بعد ویمكنك زووم. من المجاني اإلصدار في بك الخاص الحاسوب جهاز على محلًیا التسجیل                    هذا
أّن إّال مّجاني تطبیق هو زووم بك. الخاص التََّعلُّم إدارة نظام في تضمینه أو الّرابط مشاركة أو ،(Cloud) السحابي                     التخزین

 التحدیث  لنسخة متقدمة تكون مدفوعة.

 
 

(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 

 التكلفة السلبیات  اإلیجابیات   األداة

 سكرین كاستیفاي
(Screencastify) 

 سهل اإلستخدام للغایة.-
 یحفظ الملّفات في جوجل درایف-

.(Google Drive) 
 یمكن مشاركته مع اَالخرین-

 بسهولة.
 

 تحتاج إلى إستخدام جوجل كروم-
 (Google Chrome) حتى

 یعمل.
 

 مّجاني-

(Zoom) زووم 
 سهل اإلستخدام-

 

 علیك التسجیل محلیا على جهاز-
 الحاسوب الخاص ثم تحمیل

 ومشاركة الروابط.
 

 نسخة مجانیة.-
 یبدأ سعر النسخ-

 المدفوعة من
 حوالي 150.00

 دوالر أمریكي
 سنوًیا.

 



هذا یوّفر إذ هنا، له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة

حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.

 
(Techology Tools)  أدوات التكنولوجیا  

 
(Surveying) استطالع الرأي 

فكرة على منفتًحا كن التطویر. إلى بحاجة یكون قد أنه معرفة هي الّدراسي مساقك ُبنیة في التفكیر في لمساعدتك أخیرة                      طریقة
وها اإللكتروني. التََّعلُّم إلى التََّعلُّمالوجاهي من تنتقل بینما مفید غیر أو مفیدًا یجدونه ما حول متّكرر بشكل الّطالب آراء                     إستطالع
اآلخر ُینفذ بینما الّدراسي، المساق من مبّكر وقت في أحدهما ُینفذ الّدراسي، المساق الستطالعات نموذًجین أدناه نستعرض                   نحن
معلومات ستجد األمثلة، باّتباع االستطالعات. هذه تتضّمنها قد التي األسئلة أنواع مشاركتك هو هدفنا أّن إذ المساق، منتصف                    في
إدارة أنظمة معظم أن أیًضا الحظ اآلخرین. مع ومشاركتها اإلستطالعات إلنشاء إستخدامها یمكنك التي األدوات حول                  إضافیة

 التََّعلُّم تتضمن أداة استطالع رأي . 
 

  استطالع رأي مبّكر للمساق الّدراسي
  استطالع رأي في منتصف المساق الّدراسي

 أدوات استطالع الرأي
 

(Google Forms)  نماذج جوجل  
 

 
 

(Google Forms) بیانات من نماذج جوجل 
 
(Google Sheets) جوجل بیانات جدول إلى البیانات تصّدر حیث االستخدام، سهلة (Google Forms) جوجل نماذج                 
إجابة ذات اختبارات أو استطالعات إنشاء (Google Forms) جوجل نماذج لك وتتیح الفهم. لسهولة مرئیة عروض                  وتستخدم

 قصیرة، أو إجابة طویلة، أو اختیار من متعدد، أو تعلیقات موّسعة.
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQlgCsII6uDQWpmJN38h3Xa6Ngx4MYD6tu8w93ZwESdn3waz7moEGLhC_cYb-xUdBrwzgxEfZqfmRT9/pubhtml?gid=0&single=true
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/


(Survey Monkey) سیرفي مونكي  

 
 نموذج تنسیق استطالع الرأي

 
عرض المدفوعة المّیزات وتتیح البیانات. جمع لك ویتیح استطالعات، بإنشاء (Survey Monkey) مونكي سیرفي لك                 یسمح
مرونة أقل مونكي سیرفي ویعتبر هذا جید. بشكل یعمل انه إال محدود، المّجاني الحساب أن من وبالرغم أفضل. بشكل                     البیانات
على عالوًة معینة. مجموعات استهداف في ترغب كنت إذا مفیًدا یكون أن یمكن ولكّنه (Google Forms) جوجل نماذج                    من

 ذلك، فقد تكون هذه أداة مناسبة جًدا إذا كنت تخطط إلستخدام االستطالعات إلجراء بحث علمي.

 
(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 

  التكلفة السلبیات  اإلیجابیات األداة

  نماذج جوجل
(Google Forms) 

 

سهلة اإلستخدام. إذ یمكن استخدامها-
 لالستبیانات أو االختبارات

  القصیرة.

تمتاز بمرونة عالیة، ذات نظام ذكي-
 وتمثیل مرئي جید للبیانات.

 یرسل المعلومات إلى بیانات-

(Google sheets) جوجل 

 واذیي یمّثل تحدیًا في بعض

 األحیان.

 

 مّجاني

  سیرفي مونكي
(Survey Monkey) 

 
 

 سهلة اإلستخدام.-

  یتوّفر فیها مخزن لألسئلة.-

  تتوّفر فیها مّیزة الفئات المستهدفة-

 التي یمكن إستخدامها إلستطالعات

 بسیطة أو أدوات بحث أكثر تعقیًدا.

 

 مكلفة إذا أردت االستفادة من-

 كافة المیزات.

 

 اإلصدار المجاني محدود-

 ااإلستخدام.

  النسخة التعلیمیة-

 المدفوعة حالًیا تكلف

 23.00 دوالر أمریكي

 في الشهر.

 



هذا یوّفر إذ هنا، له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة

حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.

 

(Techology Tools)  أدوات التكنولوجیا  
 

األمور الطالب َیتعلَّم أن على نحرص كیف في معًا نفكر دعنا الدراسي، مساقك ُبنیة تصمیم في الوقت بعض قضیت بعدما                      اآلن

 التي ترغب في أن یتعلموها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Adapt Your Course Objectives) الخطوة الثانیة: إعمل على تكییف أهداف مساقك الّدراسي 
 الدرس السّادس من أَحدَ َعشر درًسا

لم إذا أّما هذه. األدوات مجموعة في الّدراسي المساق وتصمیم التََّعلُّم، نظریة قسم في أنشأَتها التي المساق خریطة في التفكیر                      أِعْد
في التفكیر في لمساعدتك أدناه التََّعلُّم" "نظریة رابط فوق النقر یمكنك ذلك، ِفْعل وترید قبل من المساق خریطة أنشأت قد                      تكن

 كیفیة تقسیم المساق إلى وحدات تعلیمیة متنوعة.

أفضل على بنجاح الوحدة إكمال للّطالب تتیح التي األَنِشطة إعداد كیفیة في تفّكر أن علیك إنشاءها، ترید التي الوحدات معرفة                      بعد
 وجه، وبالتالي تحّقق أحد أهدف المساق الّدراسي.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQlgCsII6uDQWpmJN38h3Xa6Ngx4MYD6tu8w93ZwESdn3waz7moEGLhC_cYb-xUdBrwzgxEfZqfmRT9/pubhtml?gid=0&single=true


فوق النقر یمكنك الّدراسي، المساق وتصمیم ،(Learning Theory) التََّعلُّم نظریة حول معلوماتك تنشیط إلى بحاجة كنت                  إذا
 الّرابط هنا.

 
(Learning Theory)  نظریّة التََّعلُّم  

(Case Study) دراسة الحالة 

في بارد كلیة من مساق خطة مع (Open Society University Network-OSUN) أوسن شبكة مساقات أحد نفحص                  دعونا
الّدراسي للمساق تعلیمي هدف لتحقیق معًا ، المقدّمة المحتویات من منّظمة مجموعة أي دراسیة، وحدة بناء ولنحاول                  برلین،

 .(A Lexicon of Migration) معجم الهجرة :SO202 

 كیف یمكننا بناء وحدة دراسیة إلكترونیة تتناول هدف التََّعلُّم أدناه؟
 
والحدود، االنتماء، مثل الّصلة ذات المفاهیم من مجموعة عن فضًال الهجرة، عن متنّوعة إجتماعیّة تجارب الّطالب                  سیفحص

  والتنّقل، والمواطنة، والتضامن.
 

(Reading and Annotation/Discussion)النشاط 1: القراءة والتعلیق التّوضیحي/المناقشة 

 یقرأ الّطالب الّنصوص ویعلّقون علیها مًعا على نحٍو تشاركي.
الّتوضیحي التّعلیق یتیح .(Social Annotation) اإلجتماعي التوضیحي التعلیق أداة باستخدام قراءاتهم الّطالب وسیكمل                هذا
الستخدام مناسب مكان النص.  هذا حول مشتركة معاٍن وإنشاء تعاوني، نحٍو على والكتابة القراءة للّطالب                اإلجتماعي

.Perusall)   (أو بیروسال (hypothes.is) هایبوثیسیس 
 

 
 

 

https://www.edutopia.org/article/social-annotation-digital-age


 
(Feedback on Social Annotations) نشاط 2:  التّغذیة الرّاجعة حول التّعلیق التّوضیحي اإلجتماعي 

  تلخیص المعلّم للّتعلیق الّتوضیحي  اإلجتماعي:
الّطالب، جمیع مع التّلخیص ویشارك اإلجتماعي الّتوضیحي الّتعلیق عملیات خالل الّطالب قاله ما التدریس هیئة عضو                  یلّخص
Padlet  بادلت خالل من الّطالب أصوات إعالء وربما - المحتوى تنظیم لنمذجة التدریس هیئة ألعضاء األمثل المكان هو                   فهذا

 حیث نجد الّتعلیقات مجّمعة حسب الموضوع.
 

(Visual Connections and Writing)  نشاط 3:  االتّصاالت المرئیة والكتابة 
:(Visual Connections) االّتصاالت المرئیة 

اطلب ثّم فحصها) تم التي األخرى المواقع بعض (أو یوتیوب موقع من القراءة بموضوع عالقة له فیدیو إیجاد الّطالب من                      اطلب
  منهم كتابة بحث قصیر حول الّصلة بین الفیدیو والقراءات بحیث تتضّمن بعًضا من نقاش المحاضرة الذي جرى تلخیصه.

 
(Demonstration of skill and social engagement) نشاط 4:  عرض المهارة والتفاعل االجتماعي 

:(Gallery and Response) العرض والّرد 
ادُع آخر. مكان في أو بك الخاص التََّعلُّم نظام في معرض في الفیدیو لمقاطع روابط مع نصوصهم مشاركة الّطالب من                      اطلب
یمكنك التي المحتوى تنظیم أدوات من أي استخدام یمكنك الفصل. في زمالئهم مشاریع حول متمحورة ردود لكتابة                   الطالب

 الموجودة في الخطوة، وقد یكون من المفید استخدام ویكلت Wakelet  أو دیغو Diigo هنا.
 

(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا 

هذا یوّفر إذ هنا، له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة

حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.

 
 

 
(Technology Tools)  أدوات التكنولوجیا 

 
(Breaking it Down)  الّتحلیل 

وحدات إنشاء فتستطیع التعلیمیة. أهدافه أحد تحقق أكبر دراسي مساٍق من كجزء واحدة دراسیة بوحدة األَنِشطة هذه تتعلق                    قد
تحقق والوظائف الواجبات أي تعرف فأنت للمساق، مدرًسا وبصفتك فقط. أهداف لبضعة أو متعّددة تعلیمّیة ألهداٍف وفًقا                   دراسیة
ُمتَِّصل أو (Blended Learnning) ُمدَمج تََّعلُّم بیئة في التعلیمیة أهدافك تحقیق ومسألة الدراسي. لمساقك التعلیمیة                 األهداف
ُمتزامنة، غیر أو ُمتزامنة بیئة إطار في بسهولة تنفیذها یمكن األَنِشطة أي بتحدید مرتبٌط أمٌر ،(Connected Learning)                 

 وأیًضا من شأنها أن تساعد الّطالب على اإلستمرار في التفاعل معك ومع المساق.
 
A Checklist to Think About Adapting Your Course) الّدراسي مساقك أهداف تكییف في للتفكیر مراجعة                 قائمة

(Objectives  
مساقك في تضمینها یجب التي واألَنِشطة التعلیمي المحتوى معرفة في للمساعدة نفسك على طرحها یمكنك عدیدة أسئلة                   ثّمة
Connected) و مّتصل (Blended Learning) مدمج تعلّم بیئة إلى تقلیدي دراسي فصل من انتقالك أثناء                الّدراسي

.(Learning 
 

 َفّكر فیما یلي:
  ما هي أهداف التََّعلُّم الخاصة بمساقك الّدراسي؟●

http://padlet.com/
https://wakelet.com/
https://wakelet.com/
https://www.diigo.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9fE2qvc5o0lsDcPBf5eu3Guz5mIwxg0uENotzyBNiGjHnVowJrlQxXNw75VO-_7KEdRf4rMWIKnnW/pubhtml


 ما هي أهداف التََّعلُّم التي تنوي إیالئها األولویة في مساقك الّدراسي؟●

 ما الهدف الذي تستطیع اإلستغناء عنه وفي ذات الوقت تستطیع تحقیق أهداف التََّعلُّم الخاصة بمساقك الّدراسي؟●

 ما المحتوى التعلیمي الذي یجب أن یحتویه مساقك الدراسي؟●

  ما هو ضروري من أجل أن تفاعل الّطالب؟●

 ما هي أفضل طریقة لتسلسل وتنظیم المواد الّدراسیة؟●

 
 یرّكز القسم الّتالي من مجموعة األدوات هذه على أَنِشطة تعلیمیة محّددة قد تفّكر في استخدامها في صّفك الّدراسي.

 
 

 
(Create Your Learning Activities) الخطوة الثّالثة: حدد أَنِشطة التََّعلُّم الخاّصة بمساقك الّدراسي 

 الدرس السّابع من أََحدَ َعشر درًسا
 
الّدراسي مساقك في التفكیر یساعدك قد الّدراسي. مساقك محتوى یناسب وما ُطالبك یناسب ما َتعرف فأنت سا، مدر                   بصفتك
للّصف تركه ُیفّضل وأیها اإللكتروني، الّدراسي الصّف في فّعال نحٍو على تعمل قد العناصر من أي تحدید في موّسعة                     بطریقة
الصّف تنسیق إعادة كیفیة في تفّكر أن علیك و الُمتَِّصل ، الُمدَمج التََّعلُّم فصول في التفكیر تبدأ وحین لوجه. وجًها                    الّدراسي

 الّدراسي.
 

 أسئلة علیك طرحها حول أَنِشطة التََّعلُّم بقلم آنجیال هیث، أدناه:

  ما األَنِشطة التعلیمیة الثالث األكثر استخداًما في فصلك الّدراسي؟●

 ما هما الصعوبتان الّلّتان واجهتهما خالل تدریس هذا المساق؟●

 ما هي األمور األقل وضوًحا التي واجهها الّطالب خالل مساقك الّدراسي؟●

 ما هي الّسمات التكنولوجیة الثالث التي توّد إضافتها إلى مساقك الّدراسي لتعزیز أَنِشطة التََّعلُّم؟●

 
pdf.قائمة المراجعة 

KB 195.9 
 

  

https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf
https://articulateusercontent.com/rise/courses/n-x7zHiz4WR3YfM4uVJnm6LwWISt2pOh/7DiTEPdOi_ARYdXb-Checklist.pdf


(Flipped Classroom)  الّصف المقلوب 

حیث مدمج تعلّم منهج هو المقلوب فالصف والُمتَِّصل، الُمدَمج الّدراسي الصّف في التفكیر طرق أحد هو الّدراسي الّصف                     َقْلب
أو متزامن) (بشكل الّدراسي الّصف في إما معه یتفاعلون ثم الّدراسي، الّصف خارج مستقل بشكل المحتوى على الطالب                    یتعّرف
مثل بسیًطا شیًئا التقلیدي الّدراسي الّصف في المقلوب الصف منهج یكون وقد متزامن). غیر (بشكل الّدراسي الّصف وقت                    خارج
التوضیحي التعلیق فرضیة باستخدام (مثًال، منزلي لواجٍب ما بقراءة القیام أو فیدیو، محاضرة لمشاهدة الطالب                 دعوة

 hypothes.is )، ثم االنخراط في أَنِشطة تعلیمیة أثناء الحّصة الّدراسیة.  

في بالتفاعل سیستمّرون الّطالب أن یعني مّما الّدراسي، الصّف قلب باإلمكان الزال كاملة، إلكترونیة تدریس بیئة في                   وحّتى
الكتابة بإمكانهم إذ مختلفة، أسالیٍب خالل من الّطالب یتعاون فقد المحاضرة، وقت خالل أّما الّدرس. ساعات خارج هام                    محتوى
(Zoom) زووم تطبیق باستخدام ثنائیة مجموعات في والتفاعل (Google Docs) جوجل مستندات خالل من تشاركي نحٍو                  على
فال ُمتزامنة، غیر بیئة في البعض بعضهم مع یعملون الّطالب كان وإذا .Flipgrid  في chemistry simulation  ب التفكیر                   أو

 زال بإمكانك استكشاف طرق لتشجیع الّتعاون والمناقشة.

توقیت وذات وتفاعلّیة، معقولة، تكون أن یجب األَنِشطة هذه أن تذّكر اإللكتروني، الّدراسي لمساقك تعلیمیة أَنِشطة تصمیم                   عند
المساق في لتعّلمهم النهائیة األهداف لتحقیق أساسّیة كلِبنات التََّعلُّم أَنِشطة الّطالب یستخدم أن هي األمر نهایة في فغایتك                    محّدد.

 الّدراسي. هذا وتوّفر األدوات المقّدمة والمراَجعة أعاله عّدة طرق الستخدام التكنولوجیا لتعزیز أَنِشطتك التعلیمّیة.
 

(Asynchronous and Synchronous Tools) األدوات الُمتزامنة  وغیر الُمتزامنة 
یمكنك التي األدوات لبعض اقتراحات ویقّدم الجامعة، في الّدراسیة الصفوف في الشائعة التََّعلُّم أَنِشطة بعض أدناه الجدول                   یوِرد
المناقشة لوحات مثل األدوات، هذه من العدید استخدام ویمكنك هذا متزامن. غیر أو متزامن بشكل األَنِشطة تلك إلتمام                    استخدامها

 (Discussion Boards) في الّصف الّدراسي الوجاهي لتعزیز التفاعل والمشاركة والمناقشة.

في یساعدك بأن نأمل ولكننا الّدراسي، الصّف في إتمامها تحاول التي األَنِشطة لجمیع حًال یكون ألن أدناه الجدول هذا یهدف                      ال
وغیر الُمتزامنة اإلعدادات من كلٍّ في التّفاعل هذا بناء في تساعد قد التي األداة ونوع للّطالب التفاعلي النشاط بین الّتواصل                      خلق

 الُمتزامنة. هذه هي األدوات التي قد تلجأ إلیها إذا كنت تسعى إلى صّف دراسي مقلوب لمساقات  التََّعلُّم  الُمدَمج  و الُمتَِّصل .

  أدوات غیر ُمتزامنة  أدوات ُمتزامنة نشاط التََّعلُّم  المطلوب

  المناقشة/الحوار
Zoom) مؤتمرات الفیدیو \المكالمات الّصوتّیة، وغرف تطبیق  زووم 

(Breakout Rooms  

Discussion) لوحة المناقشة 
 Board)\ منتدیات المناقشة
\(Discussion Forums) 

 المدونات (Blogs)\فلیب جرید
(Flipgrid) 

 العرض التقدیمي
 مؤتمرات الفیدیو/ ندوات عبر اإلنترنت (Webinars)،  بریزي

،(HaikuDeck) هایكو دیك (GoogleSlides) جوجل سالیدز ,(Prezi) 
(EduCreations)  ادیوكرییشن 

 تسجیالت األحداث المباشر/ فلیب
(Flipgrid) جرید 

  تطویر األفكار
  وایت بوردنج (Whiteboarding)\ زایت بورد (Ziteboard) ، اكسبلین

 ایفریثنج (ExplainEverything)\مایند میستر (Mindmeister)\ دوسیري
(Doceri) 

 
Google) سّبورة جوجل 

\(Padlet) بادلیت /(Jamboard 
 نیر بود (Nearpod )\ تعاون

 (Collaborate)\ بابلز
(Bubblus) 

  

https://web.hypothes.is/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
https://teachchemistry.org/classroom-resources/preparing-solutions-simulation
https://info.flipgrid.com/
https://www.zoom.us/
https://www.zoom.us/
https://www.zoom.us/
https://www.zoom.us/
https://www.zoom.us/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://haikudeck.com/
https://haikudeck.com/
https://haikudeck.com/
https://www.educreations.com/
https://ziteboard.com/
https://doceri.com/
https://edu.google.com/products/jamboard/
https://edu.google.com/products/jamboard/
https://edu.google.com/products/jamboard/
https://edu.google.com/products/jamboard/
https://edu.google.com/products/jamboard/
http://www.padlet.com/
http://www.nearpod.com/
http://www.nearpod.com/
https://bubbl.us/


 
(Technology List) قائمة التكنولوجیا 

النقر عند إالیها الوصول یمكن التي التكنولوجیا أدوات قائمة نفس هي أدناه المرفقة (Google Sheet) جوجل بیانات جداول                    إّن
جنًبا هذه، األدوات مجموعة في مقّدمة أداة كل تذكر فهي اآلن، حتى استخدمتها تكن لم وإذا التكنولوجیا"، عن "موجز رابط                      فوق
المختلفة المقاالت أو المراجعات إلى والروابط واالستخدامات، الرسوم، عن ومعلومات أداة، كل وسلبیات إیجابیات مع جنب                  إلى

 التي تصف تجربة أعضاء هیئة التدریس مع هذه األدوات.
  

 مستندات جوجل (Google Docs) الّتعاون
(Google Docs) مستندات جوجل

(Voicethread) فویس ثرید 

 أن نقرأ مًعا كصفٍّ واحد،هایبوثیسس (Hypothes.is) القراءة
 بیروسال (Perusall)/ بادلیت

(Padlet) 

 مؤتمرات الفیدیو والمكالمات الّصوتّیة الّتواصل العام
 ریمایند (Remind), سالك

(Slack) 

 كاهوت (Kahoot), Socrative, MyQuiz اختبار المعرفة
Google Forms))نماذج جوجل 

 TestMoz 

 بناء مشاریع متعّددة
  الوسائط/المعالجة

(iMovie) العروض المباشرة،   آیموفي 
Wix) ,) ویكس 

GoogleSites, Canva, Sutori 

https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://www.google.com/docs/about/
https://voicethread.com/
https://voicethread.com/
https://voicethread.com/
https://web.hypothes.is/
https://perusall.com/
https://perusall.com/
https://perusall.com/
http://www.padlet.com/
https://www.remind.com/
https://www.remind.com/
https://www.remind.com/
https://app.slack.com/
https://app.slack.com/
https://app.slack.com/
https://app.slack.com/
http://www.kahoot.it/
http://www.kahoot.it/
http://www.socrative.com/
https://myquiz.org/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
https://www.google.com/forms/about/
https://testmoz.com/
https://www.apple.com/imovie/
https://www.apple.com/imovie/
https://www.apple.com/imovie/
https://www.wix.com/
https://www.wix.com/
https://sites.google.com/
http://www.canva.com/
http://www.sutori.com/


(Build Your Course) الخطوة 4:  ابِن مساقك الّدراسي 
 الدّرس الثامن من أحد عشر درًسا

أن نأمل المرحلة، هذه وفي وسهولة. سرعة أكثر الّدراسي لمساقك الفعلي البناء جعل في ثماره المسبق التخطیط ُیؤتي ما                     دوًما
  َتعرف إجابات األسئلة الثالثة األساسّیة عند ِبنائك لمساقك الّدراسي:

 ماذا سیتعلم طّالبي؟ ●

 كیف سُیظهرون المعرفة التي تلّقوها؟ ●

 كیف سأقّیم عملیة َتعّلمهم ؟  ●

المُدمَج التَّعَلُّم مساق في بفعالّیة المشاركة على الّطالب لمساعدة اتخاذها علیك التي الخیارات في التفكیر وقت حان فقد اآلن،                     أّما
واإلنتاجیة باالنخراط الشعور على الطالب وتساعد كمدرس أهدافك تخدم التي والتكنولوجیا األدوات إختیار خالل من                 و المُتَِّصل

 أثناء التََّعلُّم.
 

 
 

(Making Blended and Connected Choices) اإلختیار ما بین التََّعلُّم الُمدَمج والُمتَِّصل 

المعتادة، التعلیمیة ممارستك في بدیهي نحٍو على بها أنت تقوم أمور هي هذه األدوات مجموعة في نوِقشت التي األفكار من                      العدید
المساقات في للتواجد مختلفة طرق إلیجاد استخدامها ترید التي التكنولوجیة األدوات اكتشاف محاولة أثناء معّقدا األمر یصبح                   لكن
للتطبیق العملي الجانب على بناًء األدوات استخدام كیفیة في االختالف بعض ستالحظ إذ والوجاهیة. اإللكترونیة                 الّدراسیة
رئیسیة عناصر سّتة ثّمة كمدّرسین، وبصفتنا الشخصّیة. المدّرس خیارات إلى باإلضافة الّدراسي، المساق وأهداف                المستخدم،

 مهّمة لصفوفنا الّدراسیة سواء كان اللقاء في الّصف أو عبر اجتماع زووم:



●(Building Community) بناء مجتمع 

●Meaningful Discussion)) النقاش الهادف 

●Engaging Students)) إشراك الّطالب 

●Close Reading)) القراءة المعّمقة 

●Authentic Representation of  Student Work)) التمثیل الصحیح لعمل الّطالب 

●Digital Curation)) إنشاء المحتوى الرقمي 

 في هذا القسم، سنقّدم بعض األدوات التي قد تفید في تحقیق هذه األهداف. 
 

 بناء مجتمع
الّنقدي الخطاب في تعاونّي نحٍو على ننخرط حیث والبحث، للتعلّم قوّیة مجتمعات الّدراسیة صفوفنا تكون ألن نسعى مجتمع:                    بناء
یؤدیان ممّیزان توجهان ثّمة الّدراسي. المساق لمحتوى المتبادل الفهم على والتأكید شخصّیة مفاهیم تكوین في والّتفكیر                  الهادف
الثاني أما المساق، مدرس وتوجیهات تعلیمات خالل من یتشكل مجتمع عن عبارة األول الّدراسي: الّصف في المجتمع بناء                    إلى

 فهو عبارة عن مجتمع آخر یتشكل نتیجة لحدیث ونقاشات الّطالب مع بعضهم البعض. 
 

 سّجل حضورك
+ 

  أصدر اعالنات
+ 

 ذّكر الّطالب بطرح األسئلة
+ 

  بناء مجتمع من خالل النشاطات

هذه ببعض قائمة یلي وفیما محّددة. تعلیمّیة أَنِشطة خالل من الّدراسي الصّف في مجتمع لبناء الّطرق من یحصى ال عدد ثّمة                       و
 األَنِشطة:

لیشمل● المجموعة نطاق وتوسیع الّطالب بمشاركة یسمح إذ  :(Brainstorming) الذهني            العصف

 جمیع أعضاء الصّف.

على● عملهم أثناء الّطالب بین الّتعاون Collaborative): یعّزز Inquiry) التّعاوني           االستفسار

مع عالقات إنشاء على الّطالب ویساعد المختلفة، الّدراسي المساق وأفكار موضوعات             استكشاف

 بعضهم البعض.

یبني● كیف لهم یوّضح مّما به یقومون الذي العمل لرؤیة للّطالب الفرصة (Creating): یتیح               اإلنجاز

  العمل اإلبداعي مجتمع من المتعّلمین.

وتجمیعه● واختیاره الرقمي، المحتوى عن البحث على الّطالب (Curating): یشّجع المحتوى             إنشاء

بامتالك شعوًرا الّطالب یمنح أّنه إلى باإلضافة ومشاركته، وأرشفته علیه والحفاظ سیاقه في               ووضعه

  العمل واالستثمار فیه.

الشعور● یعّزز أنه إلى باإلضافة البعض بعضهم مع التحّدث على الّطالب (Dialouge): یشّجع              الحوار

 بالثقة والملكیة التعاونیة لمحتوى المساق الّدراسي.

حول● النابعة بالقیم شفاف إحساس تكوین خالل من المجتمع بناء للمدّرسین یتیح :(Polling)               اإلقتراع

النهائي الموعد نمّدد "هل مثل بسیطة أمور في االقتراع یكون أن فیمكن واألفكار، المحتویات                مختلف

 لتسلیم الواجب X؟" أو أمًرا معقًدا مثل "ما هو استنتاجك الرئیسي من القراءة؟"

https://padlet.com/features


التفكیر● أن حیث یتعلمونه، وكیف یتعلمونه فیما التفكیر على الطالب (Reflection): یساعد             التفكیر

  ضمن إطار مجتمع التََّعلُّم أكثر وضوًحا من التفكیر اإلنفرادي للفرد.

الذي● المحتوى تناول على الّطالب قدرات تطّور Social): حیث Sharing) اإلجتماعیّة            المشاركة

 یعتبرونه مهمًا بصورة نقدّیة وبّناءة.

((Community Building Tools أدوات بناء مجتمعات التََّعلُّم 
أثبتت إذ التََّعلُّم، لتجربة المجتمعي الجانب تعزیز لمساعدة الّدراسیة الّصفوف في إدراجها في النظر یمكنك عدیدة أدوات                   ثّمة

 معظم هذه األدوات فعالیّتها في إطار متزامن أو غیر متزامن.   
 
  



(Padlet) بادِلت 
 

 
(Themes in Persepolis) عن (Padlet) صورة بادلت 

 
المجتمع، أفراد بین الّتعاون طریق عن االجتماعّیة والمشاركة الذهني والعصف والحوار للتفكیر منّصة (Padlet) بادلت                 توّفر
باستخدام المفهوم، أو المحتوى عن تعلیقات كتابة ثّم األفكار، أو المفاهیم أو المواضیع حول الّطالب تفكیر تحفیز تتضّمن                    حیث

 تعلیقات إعجاب إلظهار التقدیر ألقرانهم أو الّرد على بعضهم البعض إلجراء محادثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/


(Mentimeter) منتي میتر 
 

 
 لقطة من استطالع منتي میتر (Mentimeter) ألَنِشطة بناء مجتمع التََّعلُّم

 
القصیرة. واالختبارات الكلمات وُسُحب الرأي الستطالعات مختلفة بطرق ضبطها یمكن أداة هي (Mentimeter) میتر                منتي
حول الّدراسي الّصف رأي الستطالع رائعة طریقة (Mentimeter) میتر منتي یعّد ، التََّعلُّم مجتمع ببناء یتعلق فیما                   أّما
المختلفة األدوات حول الطالب ارتیاح مستویات عن فكرة لتكوین رأي استطالع استخدام یمكنك المثال، سبیل فعلى                  أفكارهم.

 التي قد تطلب منهم استخدامها في فصل ّدراسي ما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


 
(Flipgrid) فلیب جرید 

 

 
 صورة من مكتبة Flipgrid Disco لواجب حول معرفة الطالب السابقة

 
أو بنفسك تسألها قد التي األسئلة من متنوعة لمجموعة استجابة قصیرة فیدیو مقاطع إنشاء للّطالب (Flipgrid) جرید فلیب                    یتیح
ویمكنك الفیدیو. عبر البعض بعضهم على والّرد فردي بشكل علیك الّرد للّطالب یمكن حیث ،Flipgrid Disco مكتبة في                    تجدها

 أیًضا إنشاء مقاطع فیدیو خاّصة بك ردا على محتوى الّطالب.
 

 
 التكلفة السلبیات  اإلیجابیات  األداة

(Padlet) بادلت 

 یمكن إضافة عناصر على شكل-

 نص أو فیدیو أو صوت أو

 صورة.

  ذا مرونة عالیة في أنماط-

 الّلوحات.

 من الممكن ضبط اإلعدادات-

بحیث تسمح أو تمنع استخدام زر
 "اإلعجاب" أو التعلیقات .

 

 تصبح المنّصة غیر مستقّرة من حیٍن
 إلى آخر

 

-(Padlet) ثالثة بادلت 

 َنِشطة بالمّجان.

 99 دوالًرا سنوًیا لخّطة-

المعلّم الّسنویة بحیث توّفر
 حسابات طالب غیر

 محدودة. 

  

(Mentimeter) مینتي میتر 

 یستخدم ألغراض المسح وسحب
 الكلمات واالختبارات.

 

 وظیفته األساسّیة هي التصویت/-

 المسح.

 اإلصدار األساسي مجاني.-

  تبدأ التحدیثات للنسخة-

 المتقدة بسعر 9.99 دوالًرا

https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/


  

 لیس مكاًنا للّتفاعل.-

 

 أمریكًیا شهرًیا وتسمح

 بتصدیر البیانات

 واالندماجات األخرى.

 

(Flipgrid) فلیب جرید 

 إستجابة الفیدیو للمحّفزات.-

 یتیح استخدام المالحظات-

 الّالصقة.

 یكره بعض الّطالب المنّصة ألنهم ال
 یفّضلون التحّدث أمام الجمهور أو

 الظهور في فیدیو.
  مّجاني.



(Meaningful Discussion) نقاش هادف 
قبل الوقت أخذ یساعدك وقد الّدراسي، المساق محتوى حول الّطالب بین قوّیة نقاشات خْلق هو مساق ألي األساسیة العناصر                     من
بناء على متزامن غیر بشكل الّدراسي الّصف في إجرائها على اعتدت التي المحادثات تسهیل كیفیة في للتفكیر المساق                    بدء

 محادثات ناجحة بین الّطالب في الّصف الّدراسي أو االلكتروني، بشكل متزامن أو غیر متزامن.
 

(Synchronous Conversations) المحادثات الُمتزامنة 
+ 

(Asynchronous Conversations) المحادثات غیر الُمتزامنة 
+ 

(Discussion Tools and Descriptions) أدوات النقاش وأوصافها 
أحد أن إال فعًال، ستفیدك هنا األدوات أن تذّكر وتسهیله. الّطالب مع نقاش أي بدء في تفیدك قد التي األدوات بعض یلي                        فیما

 مفاتیح صیاغة نقاشات فّعالة مع الّطالب هو طریقة إعداد الحوافز والتوّقعات لردود الّطالب. 
 

(Google Chat) جوجل شات 
 

 
 
نقاش ومواضیع نقاش غرف إلنشاء استخدامه یمكنك إذ ،GSuite منّصة من جزًءا (Google Chat) شات جوجل                  یعتبر

 لمساعدة المتعلّمین على االستمرار في إجراء المحادثات.  
 

(Parlay) بارالي 
ویسمح هذا الّشخصي. إبتكارهم من أو الموقع مكتبة من النقاش محّفزات الختیار التدریسّیة للهیئة المجال (Parlay) بارالي                   یفتح
فقد .(Google Classroom) جوجل صف مع مشاركتها یمكن (نقاشات) مستدیرة موائد 9 إلى یصل ما بإنشاء للمعّلمین                   الموقع
حول قویة وتحلیالت متاحة تقییم خیارات ثّمة ذلك، على عالوًة مباشر. بشكل أو متزامن غیر بشكل المستدیرة الموائد                    ُتعَقد

 مشاركة الّطالب.
 

https://gsuite.google.com/products/chat/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=na-US-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009156&gclid=CjwKCAjwgdX4BRB_EiwAg8O8HY3So0bUyz_YLVhN0KCzd5PnSjIvnROLYNBydpO6nwJMtlYdsP3TuxoCqf0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://gsuite.google.com/products/chat/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=na-US-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009156&gclid=CjwKCAjwgdX4BRB_EiwAg8O8HY3So0bUyz_YLVhN0KCzd5PnSjIvnROLYNBydpO6nwJMtlYdsP3TuxoCqf0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://gsuite.google.com/products/chat/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=na-US-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009156&gclid=CjwKCAjwgdX4BRB_EiwAg8O8HY3So0bUyz_YLVhN0KCzd5PnSjIvnROLYNBydpO6nwJMtlYdsP3TuxoCqf0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://parlayideas.com/
https://parlayideas.com/
https://parlayideas.com/


 

 



 

 



 

●2 

 مثال على نقاش Parlay Universe محّمل مسبًقا
  نموذج مائدة مستدیرة

 
  یوّفر  هذا الفیدیو  جولة سریعة لموقع بارالي (Parlay) من وجهة نظر المعلّم والّطالب.

 
(Flipgrid) فلیب جرید 

لنرى هنا فیها الّنظر فلُنِعد لذا هذه. األدوات مجموعة من التََّعلُّم" مجتمع "بناء عنوان تحت (Flipgrid) جرید فلیب وناقشنا                     سبق
موضوعات عّدة إنشاء یمكنك النقاش، تحّفز التي المواضیع اضافة فبعد الّدراسي. الّصف في للنقاش كأداة أیًضا تعمل                   كیف
الستخدامها كإستراتیجیة جید بشكل (Flipgrid) جرید فلیب تعمل نفسه، الصعید وعلى متزامن. غیر بشكل معها للّتفاعل                  للّطالب
یمكن الریاضیات، مساقات في أّما البعض. بعضهم مع بفعالیة "التحّدث" أو الّدراسي المساق قراءات على الّطالب تعقیب                   في
ماساتشوستس جامعة من هذه  الصفحة تساعد البعض. بعضهم على والرّد المسائل وحّل النظریات خالل من التحّدث                 للطالب

  أمهرست في الّتفكیر في هذه األَنِشطة التعلیمیة وغیرها.

https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/
https://blogs.umass.edu/onlinetools/community-centered-tools/flipgrid/


 
هذه في ویمكنك وملموسة، واقعّیة بطرق المناقشات نطاق توسیع (Flipgrid) جرید فلیب في والنص والصوت الفیدیو مزیج                   یتیح

 الّصورة أن ترى كیف یمكن أن یبدأ النقاش في التوّسع بین الطالب.
 

 
(Ways to Structure Discussion) ُسُبل تنظیم النّقاش 

 التكلفة السلبیات اإلیجابیات األداة

(Google Chat) جوجل شات 
 

.GSuite مدمج مع 
 

.GSuite ال یمكن الوصول إلیه خارج
 

 تكلفة GSuite األساسي
 هي6.00 دوالرات شهرًیا.

 

(Parlay) بارالي 

 نموذج المائدة المستدیرة یمكنك-

 استخدام محّفزات نقاش من

 المكتبة أو إنشاء محّفزات خاّصة

  بك.

 یمكن تخزین المحتوى وتحمیله.-

 یندمج مع صف جوجل

(Google Classroom) 

 المحّفزات المتاحة هي بمستوى
 المدرسة الثانویة.

 9 موائد مستدیرة مجاًنا-

 (یمكنك الحذف وإعادة

 اإلضافة).

یبدأ سعر الترخیص للمعلم-
 من 950.00 دوالًرا

 مقابل 5 تراخیص.

 التّراخیص الفردیة غیر

 متوّفرة.

(Flipgrid) فلیب جرید 

 منصة نقاش لفظیة ومرئیة قویة.
 

 ال یرغب بعض الّطالب بإنشاء مقاطع
 فیدیو أو التحّدث على مقاطع الفیدیو أو

 الظّهور أمام الكامیرا.
 

 مّجاني.



كل فوق انقر الّطالب. مع تفاعًال أكثر لیكون النقاش تنظیم خاللها من یمكن طرق عّدة هناك أعاله، المذكورة األدوات ضوء                      في
 عالمة تبویب لترى مثال عن المحّفزات.

 
 

  المناظرةKWL (KNOW, WANT TO KNOW, LEARN... سیناریو الّتطبیق
 محّفزات النقاش التي تشّجع المناظرات تساعد الّطالب على إظهار مهارات التفكیر العلیا والتفكیر النقدي

 
 مثال:  

 
عن واستفسر الرأي في معك یختلف زمیل عن ابحث السؤال، إجابة بعد المناخ؟ لتغّیر الرئیسي المسّبب هو البشري النشاط                     هل

  السبب. رّد على أفكارهم بإجابات جّیدة الّصیاغة.
 

 
 

(Engaging Students) إشراك الطّالب 
الصّف في یوّجههم معلٍّم لغیاب تفاعًال أقّل سیغدون الّطالب أن هو والُمدَمج الُمتَِّصل التََّعلُّم إلى االنتقال أثناء مخاوفنا أكبر                     أحد
مجتمع إنشاء خالل من ولكن اإللكترونیة. التعلیمّیة الّدروس في صعبة الّطالب إشراك عملیة تكون قد لذا الوقت، طوال                    الّدراسي

 تعلّم   (Garrison)بین الطالب، یمكننا إشراكهم بعّدة طرق.
 

(Strategies to engage online learners) إستراتیجیات إلشراك المتعلّمین بالّدروس اإللكترونیة 
 إلیك بعض اإلستراتیجیات لمساعدتك في إشراك المتعّلمین بالدروس اإللكترونیة . 

 اجعل التََّعلُّم مرتبًطا باهتمامات الّطالب الشخصّیة:1.

https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_


شعلة إبقاء في الّطالب تساعد كیف اكتشف التعلیمیة. بالماّدة مهتّمین كانوا إذا الّدراسة في الوقت من مزیًدا الّطالب                    سیقضي
 اهتمامهم مّتقدة، أو ابحث عن أوقات معّینة من المساق الّدراسي بحیث تثیر اهتمامهم بغض النظر عن تخّصصهم.

 
 إصنع تواصًال بین الّطالب والمهنیین في مجالهم:2.

الّدراسي. الّصف خارج حیاتهم على یتعّلمونها التي والمعرفة المهارات تطبیق یمكن كیف معرفة في الّطالب یرغب ما                   غالًبا
التواّصل أصبح حیث كهذا وقت في خاّصة ما، بموضوع باهتمامهم الّطالب احتفاظ والمهنیین الطالب بین التواصل انشاء                   یساعد

 مع اآلخرین یتّم بكل سهولة.
 

 اطرح علیهم مشاكل العالم الواقعي للّتعامل معها:3.

تجاربهم بین الّروابط رؤیة على الطالب مساعدة یمكنك كیف الّدراسي؟ مساقك بمحتوى الّصلة ذات الواقعي العالم مشاكل هي                    ما
 الحّیة والمحتوى الذي تدّرسه؟

 
  تواصل معهم بعّدة طرق:4.

في والمشاركة التفاعل كیفّیة حول مكان من أكثر في تذكیر إعالنات إلى الطالب یحتاج قد و المُتَِّصل ، المُدمَج التَّعَلُّم أوقات                     في
أي أو النصّیة الرسائل أو اإللكتروني البرید مجموعات أو بك الخاص (LMS) التََّعلُّم إدارة نظام استخدم لذلك، الّدراسي،                    المساق

 طریقة أخرى قد تتفاعل بها عادًة مع الطالب. ال تنسى وضع نفس المعلومات في جمیع منّصات االّتصال.
 

  ادمج الّلعب بالتََّعلُّم:5.

المساق في معینة أسابیع في التفكیر تختار قد المثال، سبیل فعلى المحتوى. مع والّتفاعل المشاركة على الّطالب األلعاب تساعد                     قد
تبقي بأنها الُمجدیة المنافسة هذه من ویستفاد إتقانها، و/أو الواجبات إنهاء على تدل شارات على الّطالب یحصل بحیث                    كمهام،
باالنتماء شعورهم زیادة إلى دراسي مساق أي في األلعاب تصمیم في للمشاركة الّطالب دعوة تؤدي كما الّطالب. حماس                    على

 إلى العملّیة التعلیمّیة. 
●6 

 ِجد طرٍق لتشجیع الّطالب على استخدام فرص التقییم الّذاتي:6.

حول ذاتیة تقییمات بإجراء قم أو عرضَتها، التي التقییم قاعدة إلى استناًدا بهم الخاّصة النقاش منشورات بتقییم للطالب                    اسمح
وتوّقعات محتوى استیعاب أثناء متحّمسین البقاء على یساعدهم مّما الُمدَمجة، االختبارات باستخدام الّدراسي المساق                محتوى

 المساق.
 

 أدوات تفاعل الّطالب وأوصافها
 ستجد أدناه بعض التوصیات لألدوات التي یمكن أن تساعدك على إشراك ُطالبك في مساقاتك.

 
 
  



 
 
 
 
 

(Nearpod) نیربود 

 
 لقطة لخلفیة لنیربود (Nearpod) المّجاني

 
داخل إنشاؤها یمكن أو (Google Slides) جوجل من التقدیمیة العروض على تتطابق أن یمكنها أداة هو (Nearpod)                    نیربود
أثناء الّطالب لتتّبع تفعیله یمكنك أو المتزامن الّتدریس أثناء مباشر نحٍو على استخدامها تستطیع إذ بها، الخاص الویب                    موقع
المفتوحة واألسئلة واالختبارات والصوت (Flipgrid) جرید وفلیب الرأي استطالعات التفاعل ویشمل الُمتزامنة. غیر               األوقات
(Nearpod) نیربود أتاحت كما المحتوى. من واسعة مجموعة دمج على القدرة لدیه ذلك، على عالوًة األلعاب. ومختلف                   والرسم

  التفاعل عبر تطبیق زووم (Zoom) مؤخًرا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nearpod.com/?ph=1
https://nearpod.com/?ph=1
https://nearpod.com/?ph=1


 
 
 
 

(Kahoot) كاهوت 

 
 

 اختبار تشریح الخلّیة، لقطة لخلفّیة شاشة المعّلم

 
الفعلي الوقت في البعض بعضهم ضد الّلعب الّطالب فیستطیع الّدراسیة، فصولك في الّلعب بدمج (Kahoot) كاهوت لك                   یسمح

 وجهًا لوجه أثناء الصّف الّدراسي المتزامن، أو بشكل غیر متزامن في األلعاب الّتي تتتّبع نشاط الّطالب.
 

 التكلفة  السلبیات  اإلیجابیات األداة

(Nearpod) نیربود 

 یمّكنك من إنشاء محتوى تفاعلي-

 مع العروض التقدیمّیة لجوجل

 (Google Slides) أو ضمن

  نیربود (Nearpod) نفسه.

  یستطیع بناء خبرات تعاونّیة.-

 

 یستغرق وقًتا طویًال.
 
 

 مّجاني، مع تحدید لعدد-

 الطّالب و سعة التخزین

 وحجم الّدرس.

 تبدأ الخطط من 120.00-
 دوالًرا سنوًیا.

 

(Kahoot) كاهوت 
 ألعاب اختبارات ممتعة لفحص-

  معرفة الّطالب.
 ال یوّفر مّیزة الّتعاون.

 

 مّجاني.-

  یبدأ التحدیث لنسخة-

 متقدمة من 120.00

https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.com/schools-u/


 
 

(Virtual Labs and Simulations)  المختبرات االفتراضیّة والمحاكاة 

یساعد هذا افتراضیة. مختبر تجارب أو محاكاة تقدیم خالل من وهي التعلیمي المحتوى في الطالب إلشراك أخرى طریقة                    هناك
مناسبة حالة دراسات أو محاكاة عملیات تقّدم التي المنّظمات من العدید وثّمة الّتحدید. وجه على والریاضیات العلوم مساقات                    في
مجموعة للمعادن) كولورادو (جامعة في لیكس آرثر مكتبة وتقّدم واإلنسانیة. االجتماعیة العلوم مجاالت في الّدراسیة                 للمساقات
وعملیات المختبرات كّل أن إلى اإلشارة وتجدر الّتدریس. هیئة أعضاء لیستكشفها المختبر وأَنِشطة المحاكاة أَنِشطة من                  غنّیة

 المحاكاة الُمدَرجة في صفحتهم هي موارد تعلیمّیة مفتوحة - انظر أدناه للحصول على عّینات من األَنِشطة المتاحة.
 

 
 لقطة شاشة لروابط من مكتبة آرثر لیكس للمحاكاة االفتراضیة والمختبرات

 
 

(Close Reading) القراءة المتعّمقة 
لو كما الّدراسي الفصل الّطالب یبدأ فقد الطالب، من للعدید بالنسبة الجامعة أو الكلّیة لمرحلة الممّیزة الّسمة هي المتعّمقة                     القراءة
تفكیك كیفیة على الّتعّرف بعد والفخر بالنجاح غامُر شعوٌر ینتابهم ما سرعان أّنه إّال تفكیرهم، مستوى یفوق المساق محتوى                     أن

 هذا المحتوى وإضفاء معنى علیه. 
 
بیئة في إزعاًجا أكثر األمر یبدو وقد النصوص، لمناقشة بدیهّیة نتیجة الّدراسي الصّف في المتعّمقة القراءة تدریس ویعتبر                    هذا

 التَّعَلُّم  المُدمَج  و المُتَِّصل ، ولكن الشّك أن ثَمٍة أدوات من شأنها أن تساعد الّطالب في القراءة المتعّمقة.
 
 

 
 

(Hypothes.is) هایبوثیسیس 

  یمكنك البحث ونسخ وتحریر ما-

 سبق إدخاله في كاهوت

(Kahoot)  

 دوالًرا سنوًیا.

 

https://libguides.mines.edu/oer/simulationslabs
https://library.mines.edu/
https://libguides.mines.edu/oer/simulationslabs
https://libguides.mines.edu/oer/simulationslabs
https://web.hypothes.is/
https://web.hypothes.is/
https://web.hypothes.is/


 
 
مع تعاونّي نحٍو على بالمشاركة للّطالب الّتوضیحي التعلیق یسمح إذ الّتوضیحي. التعلیق أداة هو (Hypothes.is)                 هایبوثیسیس
المرئیة التوضیحیة الّتعلیقات إلى للمحتوى والخاص األساسي التوضیح فمن دراسي. صّف في فعلّیا یتواجدوا لم لو حتى                   النص
التي النصیة الماّدة خالل من البعض ببعضهم االّتصال للّطالب (Hypothes.is) هایبوثیسیس یتیح المستخدمین، من                للعدید

 .(Hypothes.is) یبحثونها.  یمكنك مشاهدة بعض األَنِشطة قید التنفیذ على موقع  هایبوثیسیس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://web.hypothes.is/examples-of-classroom-use/
https://web.hypothes.is/examples-of-classroom-use/
https://web.hypothes.is/examples-of-classroom-use/


 
 

(Perusall) بیروسال 
 

 
  

الموقع، مكتبة من نصوص اختیار أو المحتوى تحمیل لك تتیح التي اإلجتماعي التوضیحي للتعلیق أداة هي (Perusall)                   بیروسال
داخل محادثات بإجراء للّطالب وتسمح القراءة، في الطالب منها یعاني التي المواِضع معرفة للمعلّم تتیح تحلیالت توّفر                   حیث

 "هوامش" الّنص كصّف كامل أو ضمن مجموعات صغیرة.
 

 التكلفة السلبیات  اإلیجابیات  األداة

(Hypothes.is) هایبوثیسیس 

 قد یولّد إحساًسا باالنتماء لمجتمع-

 التََّعلُّم  هایبوثیسیس

(Hypothes.is)  

 مصدر مفتوح. -

 یمكنك إضافة تعلیق توضیحي-

 على الوثائق المتاحة على شیكة

 اإلنترنت   

 ال یمكن تقییم عمل الطالب ضمن
 األداة.

 

 مّجاني.

(Perusall) بیروسال 

یسمح لك بتقسیم نصوص القراءة-
 إلى أجزاء متعددة وتعیینها

 لمجموعات صغیرة من الّطالب

 ویمكن إنشاء هذه المجموعات

  الصغیرة تلقائیا أو عن قصد.

 یمكن فقط استخدام ملّفات PDF الّتي
 سبق تحمیلها أو النصوص التي تم

 شراؤها من خالل بیروسال
.(Perusall) 

 

 مّجاني.

https://perusall.com/
https://perusall.com/
https://perusall.com/


 
 
 

(Authentic Representation of Student Work) التمثیل الواقعي ألداء الّطالب 

في الّطالب یبدأ عندما أهمیة أكثر َیغدو أّنه إّال دراسي، صّف أي في أساسّیا أمًرا الّطالب ألداء الواقعي أو الحقیقي التمثیل                       یعتبر

أَنِشطة بناء خالل ومن توّقعاتهم. فاقت بنسبة أو بالكامل، اإللكترونیة الّدراسیة الصفوف مثل لهم، مألوفة غیر أمور في                    البحث
 تعّزز  التََّعلُّم  الحقیقي أو الواقعي ، یمكنك تشجیع تفاعالت هادفة بین الطالب في بیئة تعلّم إلكترونیة.

  

 یمكن تقییم عمل الّطالب داخل-

 األداة.

 

http://authenticlearning.info/


 

 وفًقا لـ   Woo, Mehringer, Agostinho and Reeves، فإن األَنِشطة الحقیقیة أو الواقعّیة تمتاز بعشر خصائص:
 

 ذات صلة بالعالم الحقیقي.1)

الّالزمین2) الفرعّیة والمهام الرئیسّیة المهام لتحدید المشكالت حّل الّطالب على تشترط إذ واضح، بشكل محّددة                 غیر

 إلتمام الواجب المطلوب.

 تتألف من مهام معّقدة یستغرق البحث فیها وقًتا طویًال.3)

 تتیح فرًصا للّطالب لدراسة المهّمة الدراسیة من منظورات مختلفة.4)

 توّفر فرص للّتعاون.5)

  تفتح مجاًال للتفكیر.6)

 یمكن تنفیذها وتطبیقها عبر مجاالت ومواضیع مختلفة وتقود إلى ما هو أبعد من النتائج المحّددة للمجال.7)

 ُتدمج مع التقییم بكّل سالسة.8)

 تخلق نواتج قّیمة في شكلها النهائي بدال من اإلعداد لشيء آخر.9)

 تسمح بالحلول المتضاربة والنتائج المتنّوعة.10)

 

 

 

 

 

 
 
  

https://er.educause.edu/articles/2007/7/implementing-authentic-tasks-in-webbased-learning-environments


االختبارات تقیسه أن یمكن مّما أكثر التََّعلُّم تقییم من مختلفة أنواع في لالشتراك الحقیقي الطالب عمل استخدام ویمكن                    هذا
 التقلیدّیة.   

 

 
 المصدر:    مركز االبتكار في التعلیم والتََّعلُّم  في جامعة إندیانا

 
األدوات من العدید و ستجد هذا للّطالب. الحقیقي التََّعلُّم لرصد أخرى طریقة هي ePortfolios  أو الرقمي، التََّعلُّم                 بورتفولیو

 األخرى في القسم التالي حول تنظیم المحتوى التعلیمي.  

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/2-Online-Course-Design/3_Learning-Assessments/9_assessment_summative-authentic.html
https://citl.indiana.edu/teaching-resources/assessing-student-learning/authentic-assessment/index.html
https://uncw.edu/eportfolio/documents/field_guide_to_eportfolio.pdf


 
  استخدام "إنشاء المحتوى"

تطویر على أیضا الّطالب ویساعد هذا لدیهم. العلیا الّتفكیر مهارات ویبني هادف عمل في المشاركة للّطالب المحتوى إنشاء                    یتیح
ذات المعلومات بین التمییز منهم یطلب ألنه التحلیلیة المهارات وتنمیة وتصنیفها، جمعها خالل من القضایا فهم على                   قدراتهم
الحكم الّطالب على یشترط إذ لدیهم التقییم مهارات یبني أنه الى باالضافة هذا الموضوع. ُصلب عن البعیدة المعلومات من                     الصّلة

 على نوعّیة العناصر حول مجموعة من المعاییر المعروفة للمجتمع.

 
 المصدر:   التقنیات الناشئة

 صورة ُتظِهر مجموعة متنوعة من األَنِشطة التي یستطیع الّطالب القیام بها إلنشاء المحتوى.
 

((Curation Project Ideas أفكار لمشروع إنشاء محتوى 
مع المحتوى  المتماشیة إنشاء أدوات من العدید و هناك لُطالبك. وعّینتها سبق قد التي المشاریع أنواع مختلف المحتوى إنشاء                   یالئم
الممّیزة األدوات وبعض المشاریع من المختلفة األنواع بهذه قائمة أدناه وستجد هذا باستخدامها. تفّكر قد والتي                  التكنولوجیا  الحالیة

 التي قد تساعدك في نقل مثل هذه األفكار إلى إطار إلكتروني.
 

المحتوى● إنشاء في المخاطر منخفض مدخًال (Ranked Collection) الُمصّنفة المجموعة            تعتبر

 وتنظیمه للّطالب أثناء تفكیرهم في كیفّیة تصنیف محتوى محّدد وتقدیم مبّررات لتلك التصنیفات.

معّین● موضوع حول مقاالت تجمیع الّطالب من ((Literature Review األدبّیا ت مراجعة             تتطّلب

 وتقییم فائدتها وارتباطها باألفكار التي یكتبون عنها.

https://iteachu.uaf.edu/curation/
https://www.emergingedtech.com/2018/10/9-ways-to-use-content-curation-tools-in-the-classroom
https://toolsforpedagogy.com/category/content-curation/


رقمي● معرض رعایة إلى الّطالب (Digital Museum Exhibit) الرقمي المتحف معرض             یدعو

والقیم واالهتمامات التحیزات في للتفكیر المجال أمامهم یفتح مّما الّدراسي، المساق محتوى              حول

 المشتركة التي یدخلونها إلى المجموعة، وإنشاء المحتوى ومشاركته.

 

(Tools for Digital Content Curation) أدوات تنظیم المحتوى الرقمي 
 

(Wakelet) ویكلت  

 
الرقمي المتحف معارض في الستخدامه واسًعا مجاًال یمّثل أن و یمكن وتبادلها، وجمعها األفكار (Wakelet) ربط ویكلت                  یتیح

 أو المجموعات المصّنفة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/
https://learn.wakelet.com/


 
(Diigo) دییغو 

 

تعلیقات وإضافة إلیه، واإلشارة اإلنترنت شبكة على المحتوى حفظ لك یتیح فهو اجتماعّیة، ربط أداة (Diigo) دییغو                   یعتبر

األدبیات مراجعة لبناء مفیدة األداة هذه تكون قد لذا ومشاركتها، المواد وتنظیم PDF وملفات اإلنترنت محتوى إلى                   توضیحیة
 ومشاركة المواد ذات الّصلة بمحتوى المساق الّدراسي.  

 
(Pinterest) بینترست 

 

 
 

https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/
https://www.diigo.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/


 تنظیم المحتوى للوح بینترست (Pinterest) /روبن جود
 
 

لعرض حانت قد فرصتك هي وها قبل. من لطالّبك مألوفة تكون وقد اإلنترنت على معروفة أداة هي (Pinterest)                     بینترست
 هذه األداة لصّفك الّدراسي. إذ یمكنك مطالبة الّطالب بإنشاء لوحات تربط محتوى ذا صلة بالمساق الّدراسي.

 

 
  

 التكلفة السلبیات اإلیجابیات  األداة

(Wakelet) ویكلت 
 سهل االستخدام لتنظیم المحتوى.

 الواجهة تلقائّیة
 

 ذا تصمیم "ممّل"
  مّجاني. 

(Diigo) دییغو 

 یمتلك خیارات تخصیص وسمات
 اجتماعیة. 

 ال یمكنك التنّقل في عالمات تبویب
 المتصفح. علیك أن تبقى في عالمة

 تبویب واحدة للقیام بكل العمل.
 

مجاًنا لـ 1000 تعلیق توض-
  و 200 تعیین.

تبدأ الخطط من 40 دوالًر-
 سنوًیا.

 

(Pinterest) بینترست 
 یمكن الوصول إلیه بسهولة. قد یكون

 مألوف لدى الّطالب من قبل.
 من الواضح أنه لم یتم إنشاؤه

 لالستخدامات األكادیمیة.
  مّجاني.

https://www.pinterest.pt/robingood/content-curation-visualized/
https://www.pinterest.pt/robingood/content-curation-visualized/
https://www.pinterest.pt/robingood/content-curation-visualized/


(Further Reading on Content Curation) لالطالع على المزید حول إنشاء المحتوى 
 فیما یلي قائمة منّسقة من القراءات التي قد تساعدك عند التفكیر في إضافة المحتوى التعلیمي إلى مساقك الّدراسي.

 
  لماذا یعتبر إنشاء المحتوى الرقمي في غایة األهمّیة للمعّلمین في عام 2018●

  إنشاء المحتوى في الّتعلیم العالي●

  جّرب إنشاء المحتوى لتعزیز مستویات الّتفكیر العلیا●

  تعلیم الّطالب كیفیة إنشاء المحتوى●

  أهمّیة إنشاء المحتوى●

 
لتصمیم ناجعة بطرٍق التفكیر في ساعدتك قد و الُمتَِّصل الُمدَمج التََّعلُّم أدوات مجموعة من األولى األربع الخطوات تكون أن                    نأمل
ستساعدك التََّعلُّم. وأَنِشطة االّتصال إستراتیجیات خالل من والتّفاعل المشاركة درجات أقصى یحّفز بحیث الّدراسي                مساقك

 الخطوة األخیرة في مجموعة األدوات هذه على اختیار أَنِشطة التقییم وتطبیقها على عمل الطالب.
 

 
(Assess and Evaluate Your Students' Work) الخطوة الخامسة: َقیِّْم عمل ُطالبك 

 الدّرس التّاسع من أََحدَ َعشر درسا

مدى حول الّراجعة بالتغذیة التدریس هیئة أعضاء ویزّود أدائهم مستوى فهم على یساعدهم للّطالب الّسابقة األعمال تقییم                   إن

معرفة على التدریس هیئة أعضاء مساعدة في مفیًدا الحقیقي أَنِشطة  التقییم تطویر ویعتبر التعلیمّیة. ألهدافهم الّطالب تحقیق                  فعالّیة
ُمتزامنة عناصر تشمل التي الّدراسیة المساقات ففي الفعلّیة. المهام على المكتسبة ومهاراتهم معارفهم تطبیق للّطالب یمكن                  كیف
للّطالب إیجابیة تجربة تحقیق ضمان في الّدراسي الفصل طوال ُتَقّدم التي المتنوعة التقییمات تساعد أن یمكن ُمتزامنة،                   وغیر

 وأعضاء هیئة التدریس.

 واألكثر أهمّیة من ذلك، اسأل نفسك:  

 هل للتقییم صلة بأهداف وغایات المساق الّدراسي الخاّص بي؟ ●
 هل ُیناسب مستوى ومجال محتوى المساق الّدراسي؟ ●
 هل هو محّدد بوضوح للّطالب من خالل تعلیمات منظّمة منطقًیا ویمكن الوصول إلیها؟●

تقییم على ذلك تطبیق كیفیة في التفكیَر المعرفیة والمجاالت (Bloom Taxonomy) بلوم تصنیف إلى هنا العودة لنا                   تتیح
نقّرر أن المفید من اكتسبوها، قد الّطالب یكون أن نأمل التي المهارات لقیاس نستخدمه الذي التقییم نوع في نفّكر فبینما                      الّطالب.

.(summative assessments)  أو  التقییم الختامي ( formative assessment)  ما إذا كنا نرید استخدام  التقییم التكویني 

 

 

https://www.emergingedtech.com/2018/08/why-is-digital-curation-so-important-for-educators/
https://www.emergingedtech.com/2018/08/why-is-digital-curation-so-important-for-educators/
https://www.cultofpedagogy.com/curation/
https://resilienteducator.com/classroom-resources/teaching-content-curation-skills/
https://www.learningscientists.org/blog/2016/9/13-1
https://citl.indiana.edu/teaching-resources/assessing-student-learning/authentic-assessment/index.html


 

 
(Learning Theory and Course Design)  نظریة التََّعلُّم وتصمیم المساق 

 
تصنیف مناقشة تتم حیث الّدراسي، المساق وتصمیم التََّعلُّم نظریة حول األدوات مجموعة بقسم أخرى مرة الّرابط هذا                   سیوصلك

 بلوم بمزید من التفاصیل.
 

(Learning Theory)  نظریّة التََّعلُّم 
 

 تذّكر  َفْهم  -تطبیق  -تحلیل - تقییم - ابتكار
 

 

 األفعال الوصفیة أنواع التّقییم
 هل یستطیع الّطالب تذّكر المعلومات؟

 
 اختبارات االختیار من متعّدد، سرد الحقائق أو اإلحصائیات، تذّكر

 العملیات والقواعد أو التعریفات، المطابقة، وضع العالمات
 
 

 حّدد، اسرد، استذكر، كّرر، اكتب بصیغة مغایرة، اذكر

https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_#/lessons/BEljPrfF8YdPU5GVrXT-G6yotPD5MHqg
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_


 
  تكویني أم ختامي؟

ما نقرر أن المفید لمن فإنه اكتسبوها، قد الّطالب یكون أن نأمل التي المهارات لقیاس نستخدمه الذي التقییم نوع في نفّكر                       وبینما
 إذا كنا نرید استخدام  التقییمات التكوینّیة أو  الختامیة

في الطالب تفاعل كیفیة عن مباشرة معلومات تعطیك التي األَنِشطة هي (Formative Assessment) التكوینّیة                التقییمات

الطالب. تعلّم رصد في التقییمات هذه تساعد كما األمور. سیر كیفیة حول فورّیة راجعة تغذیة الّطالب وتعطي الّدراسي                    فصلك
الّطالب یواجه أین معرفة في المعّلمین تساعد بینما لدیهم والضعف القوة نقاط تحدید على الّطالب التكوینّیة التقییمات وتساعد                    هذا
عالمة على كبیر بشكل تؤّثر ال بسیطة مهام هي الّتكوینیة التقویمات إن عام، وبشكل الّدراسي. المقّرر فهم في صعبة                     لحظات
یّتخذ قد المثال، سبیل على والتعبیر، اإلنشاء مساق في لذلك، الّدراسي. الفصل خالل متقّطع بشكل وتحدث النهائیة،                   الّطالب
انتظار من فبدًال أطروحة. مدخل كتابة الطالب على تشترط الّدراسیة الحّصة من دقیقة آخر في ُتكتب ورقة شكل التكویني                     التقویم
قد التي الّضعف مواطن على یتعّرف أن التقنّیة هذه باستخدام المدّرس یستطیع النهائیة، مسوّدتها في األطروحة مدخل                   قراءة

  یواجهها الّطالب عند صیاغة حّجة مُبنیة على نحًو جّید ودقیق.

وتكون الّطالب، عالمة لتحدید تستخدمها التي الّرسمیة الواجبات غالًبا هي (Summative Assessment) الختامیة               التقییمات
في التََّعلُّم أثناء الّطالب لتقییم التقییمات هذه وُتستخدم نهائیة، مشاریع أو رسمیة أبحاث أو اختبارات هیئة على الختامّیة                    التقییمات

 نهایة كل وحدة تعلیمیة أو مساق دراسي.

 
فرانسیسكو: الكلیّات  سان لمعلمي دلیل الصفّي: التقییم ,Angelo) أسالیب T. A., and Cross, K. P. (1993                بقلم:

.Jossey-Bass  

وكروس) آنجلو بقلم الّدراسي الفصل تقییم تقنیات التأسیسي، النص في البدایة في تجمیعها تم (التي الصّفي التقییم أسالیب                    تعّد
 طریقة ممتازة لتطویر فهم عملّیة تعلّم الّطالب.

https://www.cmu.edu/teaching/assessment/assesslearning/CATs.html


 
 

(Making Assessment Digital) اإلنتقال من التقییم العادي إلى التقییم االلكتروني 
الصّف في نستخدمها قد التي األَنِشطة من العدید بتكرار لنا تسمح أدوات وجود معرفة تفیدنا االلكتروني، التقییم إلى ننتقل                     عندما
أنظمة معظم ففي الّذاتي، التقییم برنامج لدیك یكون أن المحتمل فمن ، التََّعلُّم إدارة برنامج تستخدم كنت اذا أوال، الفعلي.                      الّدراسي
إذ الرسمیة، غیر التقییمات إلجراء القصیرة االختبارات أو الرأي، استطالعات أو المناقشة، منتدیات استخدام یمكنك التََّعلُّم                  إدارة
الخاصة التقییم أَنِشطة لتصبح الخیارات بعض یلي وفیما الختامیة . للتقییمات قویة خیارات التََّعلُّم إدارة أنظمة من كثیر لدى                    یوجد

 بك إلكترونیة.
 

(Formative Assessments) التقویم التكویني 
الّصف داخل الّراهن الوقت في یحدث ما حول معلومات المعّلمین إعطاء على التكوینیة التقییمات تساعد أعاله، ُذِكر                   كما
التي والتكنولوجیا متزامن غیر أو متزامن إطار في استخدامها یمكن التي التكوینیة التقییمات أنواع بعض یلي وفیما                   الّدراسي.

 تساعدك على إنجازها.
 

(Minute Paper/Muddiest Point) استراتیجیّة ورقة الّدقیقة الواحدة/ استراتیجیة الجزء الّصعب 
َتطلب حیث النهایة في عادًة یحدث ولكنه الّدراسیة، المحاضرة من وقت أي في إجراؤه یمكن سریع تقییم هو الواحدة الّدقیقة                      ورقة
مثل، بسیًطا األمر یكون الوجاهي، الّدراسي الّصف وفي الّدراسي. المساق لمحتوى فهمهم حول راجعة تغذیة تقدیم ُطالبك                   من

 كتابة السؤال على السبورة، والطلب من الّطالب الكتابة لمدة دقیقة واحدة على ورقة ما.

 فیما یلي بعض األسئلة التي یمكنك طرحها في ورقة الدقیقة الواحدة:

 ما هو األمر (الجوهري، األساسي) الذي تعّلمته في محاضرة الیوم؟●
 ما هو السؤال (أو األسئلة) التي توّد طرحها حول المحتوى التعلیمي الذي تناولتها محاضرة الیوم؟●
 كیف یمكنني مساعدتك في تعلّم المصطلح الذي تواجه فیه أكبر قدر من الّصعوبة؟●
 اذكر أهم المفاهیم األساسیة التي تناولتها محاضرة الیوم.●
  ما هي أكثر األسئلة التي ُطِرحت الیوم إفادة؟ أیها كان األقل إفادة؟●
  ما هي أكثر األمثلة التي ُقدِّمت الیوم إفادة؟ أیها كان األقل إفادة؟●
 ما هو التطبیق الرئیسي لمحتوى التعلیمي الذي ناقشناه الیوم؟●

من بدًال الّدرس في واضًحا یكن لم ما على فقط تركز أّنها إّال الواحدة الدقیقة ورقة استراتیجیة من نسخة هو الّصعب                       الجزء
إلى للوصول تسألها قد التي األسئلة بعض هاك الواحدة. الدقیقة ورقة استراتیجیة في المجاالت من متنّوعة مجموعة على                    التركیز

  "الجزء الّصعب":

 ما هو أصعب جزء في الدّرس (المحاضرة أم القراءة)؟●
 ما هو الجزء األكثر إرباًكا في محاضرة الیوم؟●

.(Padlet) إذا كنت ترغب في استخدام التكنولوجیا إلنجاز ورقة الّدقیقة الواحدة أو الجزء الّصعب، جّرب  بادلت 

https://provost.tufts.edu/celt/files/MinutePaper.pdf
https://www.unthsc.edu/center-for-innovative-learning/muddiest-point/
http://padlet.com/
http://padlet.com/
http://padlet.com/


 
(Padlet) ورقة الّدقیقة الواحدة على بادلت 

 
(Padlet) بادلت في الوصف قسم في سؤالك طرح یمكنك المعلّم، بصفتك إذ سریعة، دخول (Padlet)عملّیات بادلت تطبیق                   ُیتیح
الّتعریف ویمكنهم (Padlet) بادلت إلى للوصول حسابات إلى الّطالب یحتاج ال المنشورات. خالل من إجاباتهم الّطالب                  ویقّدم
معین، محتوى أو ما لواجب بالكامل الّصف تعلّم حول سریع دخول تسجیل إجراء تحاول كنت إذا اسم. بدون النشر أو                      بأنفسهم

 فهذه هي األداة المناسبة.
 

(Exit Ticket) استراتیجیة تذكرة الخروج 
المساق محتوى حول الّطالب النطباع عام فهم تكوین على یساعدك الذي التكویني التقییم من آخر نوع الخروج  هي                   تذكرة
تذاكر استخدام ویمكن الّصف. مغادرة من یتمكنوا حّتى الّطالب یسّلمه الذي التقییم أنها في الخروج تذكرة فكرة وتكمن                    الّدراسي.

 الخروج لمساعدتك على فهم ما یلي:

 كیف كان أداء مجموعة الّطالب بشكل عام؟   ●

 ما هي نسبة فهم الّطالب  الفعلیّة  لهدفك من ما تفعله في الّصف وكیف یمكنهم المضي ُقدًما بما اكتسبوه؟●
في● احتیاجاتهم تلبیة من تتمّكن حتى أسلوبك ستغّیر كیف الدرس، یفهموا لم الذین للّطالب                بالنسبة

 المحاضرة التاّلیة؟

 بعض األسئلة التي یمكنك إدراجها في تذكرة الخروج: 

 اقرأ المشكلة الّتالیة وأخبرني ما هي خطوتك األولى لحّلها.    ●
أن● تعتقد مدى أي إلى الّدراسیة. الحلقة في یساهمون المشاركین جمیع جعل هو المساق هذا أهداف                  أحد

 هذا الهدف تحّقق الیوم؟  
أن● ویجب الّدراسیة الحّصة بدایة في شاركتها قد تكون أن الممكن (من أهداف ثالثة الیوم لدرس                  كان

لم منها أّي اشرح. بنجاح؟ حّققته أنك تعتقد الثالثة األهداف هذه من أي إلیها). لإلشارة متاحة                  تظل
 تستَطع تحقیقه؟

فّعالة تقنیة أداة (Padlet) تكون  بادلت أن یمكن الّصعب، الجزء واستراتیجیة الواحدة الّدقیقة ورقة استراتیجیة مع الحال هو                   كما
بادلت حول المعلومات من مزید على العثور یمكنك متاحة. الّدراسیة الّصفوف أدوات وباقي والقلم الورقة تكن لم إذا                    هنا

 (Padlet) في قسم إنشاء المساق الّدراسي الخاّص بك في مجموعة األدوات هذه.

https://www.brown.edu/sheridan/teaching-learning-resources/teaching-resources/course-design/classroom-assessment/entrance-and-exit/sample
http://padlet.com/
http://padlet.com/
http://padlet.com/


 
(Build Your Course) ا بِن مساقك الّدراسي 

 یمكنك إیجاد العدید من األدوات هنا.
  ابِن مساقك الّدراسي

 
(Mindmapping) خرائط العقل 

 هناك طریقة أخرى إلجراء التقییم التكویني تتمّثل في رسم خرائط المفاهیم أو العصف الذهني المرئي.
وهي ،Bubbl.us مثل أداة باستخدام ذهنیة خریطة إنشاء منهم تطلب فقد المفاهیم، بین الروابط توضیح الّطالب من ترید كنت                     إذا
صفحة من الخاّصة نسختك إنشاء یمكنك أو الستخدامها، القوالب من مختلفة إصدارات عّدة ت  قدم المفاهیم خرائط لرسم رقمیة                    أداة

 فارغة.  

 
Bubbl.us خریطة مفاهیم من 

 
(Polling) االقتراع 

.(Socrative) إذا كنت ترید أن تتلقى ردودا من ُطالبك بسرعة، فقد ترغب في استخدام  سوكراتیف 
 

من المناسب الوقت في المعلومات جمع للمدّرسین تتیح مجانّیة إلكترونیة رأي استطالع خدمة هي (Socrative)                 سوكراتیف
المنّصات عبر الخدمة هذه وتتوّفر قصیرة. إجابات أو خطأ صواب/ أو متعدد من االختیار أشكال في الحّصة أثناء                    الّطالب
عند للمعلّم المخّصص الممّیز الّدراسي الّصف اسم باستخدام بسهولة االستطالع إلى الدخول للّطالب یمكن حیث                 واألجهزة

 التسجیل.

https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_#/lessons/Uygyp6q2mfxInmF0aatAEElzAqJTiGnH
https://bubbl.us/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/


 
(Socrative) لوحة المعّلم في سوكراتیف 

 
(Technology Round-Up) موجز عن التكنولوجیا  

هذا یوّفر إذ هنا. له الرابط والمتوفر البیانات جدول في موجودة فصاعدًا، اآلن من ذكرها على سنأتي التي التكنولوجیا                     كافة
حول الصلة ذات والمقاالت وتكلفتها، وسلبیاتها، وإیجابیاتها، التكنولوجیا، هذه عن المزید لمعرفة إلكترونیة روابًطا                الجدول

 إستخدام منتجاتها في التعلیم العالي، أو في مراجعات إستخدام هذه المنتجات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 أدوات التكنولوجیا

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT9fE2qvc5o0lsDcPBf5eu3Guz5mIwxg0uENotzyBNiGjHnVowJrlQxXNw75VO-_7KEdRf4rMWIKnnW/pubhtml


(Using Rubric) استخدام نماذج التقییم 

تزّود بینما األوراق على المالحظات وكتابة الدرجات، عبء لتخفیف رائعة طریقة (Rubric) التقییم نماذج استخدام                 یعتبر
 الطالب بتغذیة راجعة قویة لمجموعة متنوعة من التقییمات التكوینیة أو الختامیة. 

یمكنك هذه، األدوات مجموعة ضمن كجداول ببنائها قمنا فبینما عملك، في مفیدة تجدها قد التي التقییم نماذج من العدید نقّدم                      هنا،
 العثور على نسخ قابلة للتنزیل منها في قسم الموارد اإلضافیة في مجموعة األدوات.

 
 مصادر إضافیة

 سینقلك الّرابط إلى قسم الموارد اإلضافیة. ستجد هناك مواد قابلة للتنزیل، بما فیها نماذج التقییم (Rubric) هنا.
 

 المصادر
 نماذج التقییم في منتدى النّقاش

 یمكن استخدام نماذج منتدى النقاش إما للنقاشات التي تحدث في إطار الّصف الّدراسي المتزامن أو النقاشات غیر الُمتزامنة.
 

 منتدى النّقاش العام  -منتدى مناقشة القراءات
 

 التقییمات المعاییر

 محتوى الّرد األّولي
  
  

 2.5 نقاط
 ممتاز

 یكون الّرد األّولي ذا وجهة
 نظر منّظمة وواضحة أو فكرة

 رئیسیة ذات تفاصیل مهّمة
وداعمة. یشیر بشكل محدد إلى

 مواضیع/ مفاهیم المساق
 الّدراسي، والقراءات، ومقاطع

 الفیدیو.

 1.5 نقاط
 مقبول

 للرّد األّولي فكرة
 رئیسّیة، لكّن المعلومات

  المساندة لها عاّمة

 0.5 نقاط
 بحاجة إلى تحسین
 والفكرة الرئیسیة

 واضحة إلى حد ما،
ولكن هناك حاجة لمزید
من المعلومات الداعمة.

 0.0 نقاط
  غیر واضح

 لم یتم تقدیم أي رّد
 أّولي.

 محتوى منشورات
  التعقیب

 (مطلوب رد واحد على
 األقل لكل مناقشة)

  
  

 2.5 نقاط
  ممتاز

یكون منشور التعقیب ذا مغزى
 ویحتوي على أفكار جدیدة یتّم

 شرحها بتفاصیل واضحة.
 یشّجع منشور التعقیب على
 مزید من االستفسارات مع
 الّطالب اآلخرین في نفس

 المساق الّدراسي.

 1.5 نقاط
  مقبول

 یكون منشور التعقیب ذا
 مغزى ویحتوي على

 تفسیرات واضحة یمكن
 أن تشجع على مزید من

 البحث مع الّطالب
اآلخرین ولكنها تفتقر إلى

 التفاصیل وعرض
 األفكار الجدیدة.

 0.5 نقاط
 بحاجة إلى تحسین

 تفتقر منشورات
التعقیب إلى التفكیر و /
 أو مالءمة األفكار وال
 تشجع على مزید من

 االستفسار مع الّطالب
 اآلخرین.

 0.0 نقاط
 غیر واضح

 لم یتّم تقدیم رّد.

 اإلنشاء
  
  

2.5 
 ممتاز

 المشاركات مكتوبة بشكل جید
 ومفهومة ومختصرة. ُبِذِل
 مجهود للحّد من األخطاء

 النحویة. ُتذكر جمیع المصادر
 بالتنسیق المناسب.

 1.5 نقاط
 مقبول

المنشورات مكتوبة بشكل
جید بشكل عام، مع وجود
خطأ نحوي واحد أو اثنین

 فقط، وُتذكر جمیع

 0.5 نقاط
 بحاجة إلى تحسین

 المنشورات تفتقر إلى
 التنظیم إلى حّد ما، مع

 وجود ثالثة أخطاء
 نحویة أو أكثر و/ أو

 ثالثة إلى خمسة أخطاء

 0.0 نقاط
 غیر واضح

 المنشور غیر منّظم
 مع أخطاء نحویة

 كبیرة و/ أو أخطاء
 في ِذكر مصادر
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أعّدته الذي التجمیع هذا و یحتوي مختلفة، وجامعات كلیّات من ُجِمَعْت النقاش منتدیات لنماذج محّددة مناهج رؤیة یمكنك                   أدناه،

 جامعة أوتیكا(Utica College) على عدة نماذج مفیدة في مجاالت مختلفة.
 

-نموذج أریزونا شمال جامعة نقاش تقییم نموذج كونكوردیا - جامعة نقاش تقییم نموذج هایالین/واشنطن جامعة نقاش تقییم                  نموذج
 تقییم نقاش كلیّة المجتمع/كالیفورنیا

 
 اضغط على الصورة لتكبیرها، یمكن العثور على نماذج الّتقییم القابلة للتحمیل في المصادر اإلضافیة.

 المصادر بالتنسیق
 المناسب.

 في االستشهاد بمصادر
 االقتباسات والوقائع.

 االقتباسات والوقائع.
المنشور غیر مفهوم.

  

 التّقیّد بالمواعید
  
  

2.5 
  ممتاز

تّم إرسال مشاركتین على األقل
لكل موضوع، بحیث ُنِشر الّرد

 األولي بحلول الساعة
11:59مساًء بالتوقیت الشرقي
 یوم السبت المقّرر للموضوع
 ومشاركة الّرد بحلول الساعة

 11:59  صباًحا بالتوقیت
 الشرقي من یوم االثنین.

 1.5 نقاط
 مقبول

 تّم نشر مشاركتْین على
األقل في أیام مختلفة أثناء

 الموضوع.

 0.5 نقاط
 بحاجة إلى تحسین

 تّم نشر مشاركتْین على
 األقل خالل الموضوع.

 0.0 نقاط
 غیر واضح

 تم إرسال الرد
األولي و / أو منشور

 التعقیب بعد تاریخ
 االستحقاق. لم یّتم

 ارسال رّد أّولي أو
  منشور تعقیب أبًدا.
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 المصادر اإلضافیة

 
 سینقلك الّرابط إلى قسم المصادر اإلضافیة.  ستجد هناك مواد قابلة للتحمیل، بما في ذلك نماذج التقییم هنا.

 المصادر
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(Synchronous Session Rubrics) نماذج تقییم الجلسة الُمتزامنة 
التي االفتراضیة الّصف اجتماعات أو لوجه وجهًا الّدراسي الّصفي التفاعل على الُمتزامنة الجلسات تقییم نماذج تطبیق                  یمكن

 تحتوي على مقطع فیدیو أو مقطع صوت.
 

  نموذج تقییم عام لجلسة مباشرة  نموذج تقییم نقاش مباشر  -عرض مباشر
 

 
 نماذج تقییم الواجبات المكتوبة

جمیع في یتشابه الكتابة یقّیم الذي التقییم نموذج فإن ، ُمتزامنة غیر أو لوجه وجهًا أو الكترونیا ُمتزامنة الحّصة أكانت                      سواء
 الحاالت، إّال أن االستثناء قد یحدث عندما تطلب من الّطالب أن یتفاعلوا في بیئة إلكترونیة ، ولیست محكّیة.

 
 نموذج تقییم الّرد على الجدال  نموذج تقییم المشروع النّهائي  نموذج تقییم الورقة البحثیّة النهائیّة

 

 التّقییمات  المعاییر
 5 نقاط

 
 ممتاز

 3 نقاط
 

 مقبول

 1 نقطة واحدة
 

 بحاجة إلى تحسین

 0 نقاط
 

 غیر واضح

  الحضور
  
  

 یصل في غضون عشر حاضر بالتوقیت الدقیق
دقائق أو یغادر قبل انتهاء

 الحّصة بعشر دقائق.

 یصل بعد مرور أكثر من
 عشر دقائق ویغادر قبل
 انتهاء الحّصة بأكثر من

 عشر دقائق

 یتغّیب عن
المحاضرة المباشرة.

 االستعداد والمشاركة
  
  

 یشارك في المحاضرة
 المباشرة بطریقة تظهر

 االستعداد والرؤیة
 واالهتمام بنشاط

 المجموعة. التعلیقات ثاقبة
 وُتظِهر فهًما لمواضیع

المساق ومفاهیمه وقراءاته
 وموضوعاته، وتساهم

 على نحٍو إیجابي في
 وجهات نظر وأفكار

 زمالء الدراسة.

 ُیظهر بعض االستعداد
 من خالل طرح تعلیقات

 محدودة أثناء المحاضرة.
 یقّدم تعلیقات محدودة، قد

 تكون ثاقبة أحیانا،
 وتساهم على نحٍو إیجابي

 في المناقشة. یحترم
ویصغي إلى وجهات نظر
وأفكار زمالئه في الّصف

 بشكل عام، وإن لم یكن
 دائًما.

 ال یشارك في المحاضرة
 المباشرة أو مشاركته غیر
 مناسبة.  من المرّجح أّنه
 یفعل أمور أخرى خالل

 المحاضرة، تحضیره
 للمحاضرة ضعیًف أو ال

 یبدي استعداًدا للتفاعل مع
 نشاط المجموعة.

 غیر واضح
 یتغّیب عن

 المحاضرات
  المباشرة

 التقییمات المعاییر
 0 نقاط غیر واضح 5 نقاط بحاجة إلى تحسین 7.5 نقاط مقبول 10 نقاط ممتاز 

 الّربط بین القراءات و
 المواضیع و

 المفاهیم
  
  

 تظهر الكتابة اإللمام
 بالقراءات والمواضیع

 والمفاهیم المحّددة.
 تتضّمن المذّكرة

 تفاصیل هاّمة وداعمة
 وتشیر بشكل محّدد إلى

 القراءات والموارد
 الخارجیة ذات الّصلة
 بالموضوع. تتضّمن

 تظهر الكتابة قلیًال من
 اإللمام بالقراءات

 والموضوعات والمفاهیم
 المحّددة. تتضّمن المذّكرة

 تفاصیل داعمة كافیة
 وتستشهد ببعض القراءات

 والموارد الخارجیة ذات
 الّصلة بالموضوع. تتضّمن

 المذّكرة تعریًفا مناسًبا

 ُتظِهر الكتابة قلیًال من
 المعرفة بالقراءات

 والموضوعات والمفاهیم
 المحّددة. ال تتضّمن المذّكرة

 سوى القلیل من التفاصیل
 الّداعمة وال تشیر إال لبعض

 القراءات والموارد الخارجیة
 ذات الّصلة بالموضوع. ال

 تحتوي المذّكرة على تعریٍف

 ال ُتْظِهر الكتابة أي
 عالقة بالقراءات

 والمواضیع
 والمفاهیم وال یوجد

 تعریف واضح
 للمشكلة أو الّسیاق

أو نظریة العمل و/
 أو الحلول
 المقترحة.
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  نماذج تقییم إنشاء المحتوى

 یمكن تكییف نموذج التقییم هذا لیالئم أي مجموعة متنّوعة من التقییمات وفًقا لتنسیق المحتوى.
 

 المذكّرة تعریًفا واضًحا
 للمشاكل والّسیاق

ونظریة العمل والحلول
 المقترحة.

 للمشكلة والّسیاق ونظرّیة
 العمل والحلول المقترحة.

 واضٍح للمشكلة أو الّسیاق أو
 نظریة العمل و/ أو الحلول

 المقترحة.

 الدلیل التجریبي / نوعیّة
 الحجة

  
  

 الدلیل التجریبي واضح
 ومقنع. الحّجة و/ أو

 األسئلة مدروسة
 وموضوعّیة، وُتْظِهر

 منظوًرا أو وجهة نظر
 واضحة. الحّجة العاّمة
 قوّیة ومقنعة وتخاطب

 الجمهور بوضوح.

 یستخدم الدلیل التجریبي
 ویعرض قضّیة جیدة.
 الحّجة و/ أو األسئلة
 مدروسة إلى حد ما

 وموضوعّیة، وُتْظِهر
 منظوًرا أو وجهة نظر.

 الحّجة العامة مقنعة إلى حدٍّ
 ما وتخاطب الجمهور

 المحّدد على نحو كاٍف.

 تفتقر إلى الّدلیل التجریبي.
 الحّجة و/ أو األسئلة لیست

 مدروسة أو موضوعّیة، وال
 ُتْظِهر المنظور أو وجهة

 النظر على نحًو كاٍف. الحّجة
 العامة تفتقر إلى اإلقناع وال

 ُتخاِطب الجمهور المحّدد.

 البحث ال یحتوي
 على أي دلیل

 تجریبي والحجج
 لیست جّیدة.

APA تنسیق 
  
  

 تتبع الكتابة تنسیق
 APA وتتضّمن

االستشهادات والمراجع
 الكاملة والّصحیحة.

APA تتبع الكتابة تنسیق 
 ولكنها تشتمل على أخطاء

في االستشهادات والمراجع.

الكتابة ال تتبع تنسیق APA أو
 فیها أخطاء فادحة في

 االستشهادات والمراجع.
  

 القواعد والتنظیم
  
  

 الكتابة واضحة وخالیة
 من األخطاء ومنّظمة

 على نحو جّید.

 تحتوي الكتابة على أخطاء
 بسیطة ال تؤّثر على الفكرة
 وهي منّظمة بشكل مالئم.

 تتضّمن الكتابة على أخطاء
فادحة تؤّثر على الفكرة و/ أو

 لیست منظمة بشكل جید.

  

 مقبول ممتاز 
بحاجة إلى تحسین

 
 غیر واضح

 

 تنّوع المصادر
 

 تحتوي مصادر
 المنّسق على

 مصدٍر واحٍد على
 األقل من كل نوع

 من أنواع أو
 أسالیب المصادر
 المحّددة من خالل
 الواجب الّدراسي.

 یوجد بعض التنّوع في
 مصادر المنّسق، لكنها قد

 تفتقد إلى واحد أو اثنین من
 أنواع أو أسالیب المصادر
 المحّددة من خالل الواجب

 الّدراسي.

 تشتمل مصادر
 المنّسق على

 نوعین أو ثالثة
 أنواع أو أسالیب

للمصادر، وبالّتالي
 ال تفي بمتطلبات

 الواجب الّدراسي.

 أدرج المنّسق مصادر من نوع أو أسلوب
   واحد من المصادر-- وبالتاّلي لم یكمل قائمته/ها

 
 

 فهم المصدر

 هناك دلیل واضح
 على أن المنّسق قد

 قرأ معظم
 مصادره، ویفهم
 محتواها ویفهم
 كیف یساعد كل

 مصدر في اإلجابة
 عن أسئلته/ها

 البحثیة.

 هناك دلیل واضح على أن
 المنسق قد قرأ بعض

مصادره / مصادرها، لكّنه
ال یفهم محتواها تماًما و/ أو
 ربما لم یوّضح كیف یساعد
 كل مصدر في اإلجابة عن

 أسئلته البحثیة.

تشیر الدلیل إلى أن
 المنّسق قام فقط

 بتصّفح كل مصدر
 دون أن یفهم
 محتواه، ولم

یوّضح بشكل كاف
 كیف یساعد كل

 مصدر في اإلجابة

  تشیر الدالئل إلى أن المنّسق  لم
  یقرأ مصادره. ال یبدو علیه/ها

   فْهم محتوى أي مصادر
 أو كیف یساهم كل مصدر في اإلجابة على أسئلته/ه

 البحثّیة
 



 
  المصادر اإلضافیة

 
 سینقلك الّرابط إلى قسم المصادر اإلضافیة. ستجد هناك مواد قابلة للتحمیل، بما في ذلك نماذج التقییم هنا.

 المصادر
 

الحقیقي للتقییم المجال تتیح أَنِشطة إنشاء على العمل فإن للّطالب، واضحة راجعة تغذیة تقدیم في التقییم نماذج تساعد قد                     وبینما
في منطقّیة تبدو التي األَنِشطة باستخدام الّطالب تعلّم كیفیة تحدید على المدّرسین مساعدة في األهمیة بالغ أمٌر األوقات بعض                     في

 سیاق العالم الحقیقي.
 

الُمتَِّصل والتََّعلُّم الُمدَمج التََّعلُّم في منهجك في التفكیر في ساعدك قد هذه األدوات مجموعة في الموجود المحتوى یكون أن                     نأمل
فیرجى ،2020 لخریف للتدریس التحضیر في مساعدة إلى بحاجة كنت أو أسئلة أي لدیك كانت إذا للتنفیذ. عملیة أدوات توفیر                      مع

.connectedlearning@bard.edu االتصال ب 
 

 
 

  
 

(OSUN) المساقات الدراسیة لشبكة جامعة المجتمع المفتوح -اوسن 
 الدرس العاشر من أََحدَ َعشر درًسا

 
 الّطالب المشاركون في محاكاة المواطنة العالمیة في خریف عام 2020

(OSUN)  تعریف عن مساقات شبكة جامعة المجتمع المفتوح -اوسن 

 على أسئلته
 البحثیة.

 التفكیر بالمصدر
 

 غالبّیة المصادر
 المنّسقة مدروسة

 ومفیدة للمنّسق
 والجمهور. فكر
 الّطالب ملّیا في

 كیفیة استفادة
الجمهور من معظم

 هذه المصادر.

 بعض المصادر المنّسقة
 مدروسة ومفیدة للمنّسق

والجمهور. فّكر الّطالب في
 كیفیة استفادة الجمهور من

 بعض هذه المصادر.

لم یتم تنسیق معظم
 المصادر بعنایة،
 وبالّتالي فهي أقل

 ما یمكن إفادة
للمنّسق والجمهور.
لم یفّكر الّطالب في

 كیفیة استفادة
 الجمهور من هذه

 المصادر.

 لم یتّم التفكیر في أّي من المصادر
 المنّسقة، وبالّتالي فإن المجموعة لیست ذات فائدة.  ل

 الّطالب في كیفیة استفادة
 الجمهور من هذه المصادر.

 اإلسناد

جمیع الروابط قابلة
 للتشغیل وقد قّدم
 المنّسق االقتباس

 المناسب /
 

 اإلسناد لغالبیة
 المصادر.

جمیع الروابط قابلة للتشغیل
 وقد قّدم المنّسق االقتباس

 المناسب /
 

 اإلسناد لبعض المصادر.

 جمیع الروابط أو
 معظمها قابلة

 للتشغیل وقد قّدم
 المنّسق الحّد

 األدنى من
 االقتباس /

 
 اإلسناد لكل

 مصدر.

 بعض الروابط معطلة و/ أو المنّسق لم
 یقّدم االقتباس المناسب /

 
 اإلسناد للمصادر.

https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_#/lessons/u3M7tNd3ixpjKMwAwn91JgFQMUn8m_cp
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تدریسها ویتم ،(OSUN) "اوسن" المفتوح المجتمع جامعة شبكة عبر التدریس هیئة أعضاء قبل من الشبكة مساقات تطویر                   یتم
A) الهجرة معجم الّتالیة: المساقات "اوسن" وتطرح أكثر. أو جامعیین حرمین في واحد وقت في الّدراسیة الحلقات غرار                    على
،(Freedom of Expression) التعبیر وحریة ،(Civic Engagement) المدنیة والمشاركة ،(lexicon of Migration            
والقومیة ،(Human Rights Advocacy) اإلنسان حقوق عن والدفاع ،(Global Citizenship) العالمیة             والمواطنة
الشبكة مساقات ض وُتعرِّ .(Water) والمیاه ،(Social Entrepreneurship)االجتماعیة األعمال وریادة ،(Nationalism)          
للغة أهمیة تولي التي الشكبة عبر واألحداث واألَنِشطة المهام من واسعة مجموعة خالل من متنّوعة نظر لوجهات                   الّطالب
التبادل برامج بمثابة (Bard College) بارد شبكة مساقات وتعتبر التجریبي. والتََّعلُّم للتعلّم الكتابة عملیة على وترّكز                  والتفكیر
المساهمة الجامعات قائمة وتشمل المدمجة\المختلطة. والمساقات (Virtual International Exchanges) االفتراضیة            الدولیة
آسیا في األمریكیة والجامعة ،(Al-Quds Bard College of Arts and Science) والعلوم لآلداب بارد القدس كلیة من                   كل
Bard) برلین بارد- وكلیة (Bard College) بارد وكلیة ،(Ashesi University) أشیسي وجامعة ،(AUCA)               الوسطى
اإلنسانیة العلوم وجامعة ،(CEU) الوسطى أوروبا وجامعة ،(BRAC University) براك وجامعة ،(College Berlin             
للقب دراستهم في جامعًیا طالًبا 90 إلى 60 من دراسي مساق كل في الّطالب عدد یتراوح أن ویمكن هذا .(EHU)                      األوروبیة

 الجامعي األول. 

فهم تعزیز إلى ،(OSUN) اوسن شبكة في الشركاء جمیع من ومعّلمون باحثون صّممها والتي الموّحدة، المساقات هذه                   تهدف
الّدولي المنظور عن فضًال فیها، یدرسون التي المحّددة المحلّیة الّسیاقات من كل في محّددة واجتماعیة تاریخیة لمواضیع                   الّطالب
من وأساتذتهم أقرانهم مع للّتفاعل فریدة فرصة على الّطالب یحصل المشتركة، والواجبات القراءات من سلسلة خالل ومن                   لها.

 مختلف الشركاء الدولیین في هذه الشبكة ضمن إطار تعلیم اآلداب الحرة.

 تشمل المساقات الموّحدة المقدَّمة على شبكة اوسن:

 معجم الهجرة●
 المشاركة المدنّیة●
 حرّیة التعبیر●
  المواطنة العالمّیة●
 الّدفاع عن حقوق اإلنسان●
 القومّیة●
 ریادة األعمال االجتماعّیة●
 المیاه●

(Network Course Structure) ُبنیة مساق شبكة اوسن 
للمشاركة بارد مركز بقیادة الّدراسي المساق بدء قبل التنفیذي للتخطیط اجتماعات ُتعقد بنجاح، اوسن شبكة على مساق                   لطرح
من المساقات بهذه للمعنیین التنفیذي التخطیط اجتماعات تتیح إذ التدریس، هیئة اعضاء من المساقات ومنسقي (CCE)                  المدنیة
وتصمیم واللوجستیات التكنولوجیا ومنّصات الّدراسي المساق نتائج مناقشة من الشبكة في المساقات ومنسقي الدوائر                رؤساء
تعقد أن یجب و واحد، دراسي بفصل المساق بدء موعد قبل تنفیذیة اجتماعات الحالیة للمساقات تعقد ما                    المساقات. وعادةً

 لمساقات  الشبكة الجدیدة اجتماعات التخطیط التنفیذي قبل فصلین دراسیین من تاریخ بدء المساق.

هیئة أعضاء جمیع بمشاركة للتخطیط اجتماعات في للشبكة مساق كل على القائمون یشارك التنفیذي، التخطیط اجتماعات                  بعد
الّدراسي، المساق في التدریس هیئة أعضاء عن المسؤول االجتماعات هذه یقود ما وعادًة للمساق. تدریسهم الُمتوّقع                  التدریس
الشبكة وإشراك والتكنولوجیا والقراءات المهام على التركیز مع األكادیمیة التكنولوجیا وممثلو التجریبي، للتعلیم المشارك                والعمید
واحد عام إلى دراسي بفصل ذلك قبل وتحدث التنفیذي التخطیط اجتماعات مع االجتماعات هذه وتتوافق المساق. فترة                   طوال
الشریكة المؤسسات إحدى في شخصًیا التدریس هیئة أعضاء تخطیط اجتماعات وُتعقد هذا الّدراسي. المساق حالة على                  اعتماًدا

 الوسن (OSUN) أو الكترونّیا عبر تطبیق زووم (Zoom) أو جوجل هانج آوتس (Google Hangouts) على مدار 2-3 أیام.



والقراءات علیها المّتفق بالمهام (قائمة الموّحد الّدراسي المساق مذّكرات إصدار یتم التخطیط، اجتماعات من االنتهاء                 وعند
بتدریس یقومون الذین التدریس هیئة أعضاء لمجموعة الشبكات) بین الرئیسیة المشاركة استحقاق وتواریخ الشبكات                وتشكیالت
یتلّقى ذلك، على عالوًة المذكور. الّدراسي الفصل في المساق مشاركة على عامة ونظرة دلیل هي المذكرة هذه أن حیث                     المساق،
التدریس هیئة أعضاء بین التقییمات مشاركة وتتم المساق، مدة طوال والتكنولوجي اللوجستي التوجیه التدریس هیئة                 أعضاء
/غیر (الُمتزامنة والمهام الُمتزامنة غیر القراءات في مساق كل وسیشارك الممارسات، وأفضل النتائج لمراجعة                والّطالب
في والّتفاعل للمشاركة الشبكة أنحاء جمیع في للّطالب فرصة هو الرئیسي الخطاب متزامن. رئیسي خطاب وفي (                   الُمتزامنة
من شهر قبل التدریس هیئة أعضاء مع مشاركتها یتم التي التقییمات أّما الموّحد. المساق بموضوع یتعّلق فیما خبیر بقیادة                     حدیث
للحصول أدناه المساق مذّكرات Bard. (تفّحص CCE عبر إصدارها ویتم المساق انتهاء عند الحًقا مشاركتها فیتم المساق،                  انتهاء

 على مزید من المعلومات حول هیكل المساق الموّحد).
 

  تكنولوجیا المساق الموّحد / قراءات المساق الموّحد / واجبات المساق الموّحد
 

بین والمشاركة الداخلیة للمهام (GC) الّدراسي (Google Classroom) جوجل صف الشبكة على الموّحدة المساقات                تستخدم
والكلمات الصور تحلیل مثل المهام جمع (Google Classroon) جوجل صف ضمن یتم إذ للمساق، الیومیة والمهام                  الشبكات
دراسي مساق كل في والطالب التدریس هیئة أعضاء مع ومشاركتها وتنظیمها المشتركة والمشاریع النهائیة واألوراق                 الرئیسیة
جوجل صف على تحمیلها یتم أن على التدریس هیئة أعضاء إلى مباشرة النهائیة المشاریع / األوراق تقّدم ما وعادة                     موّحد.
أو الشبكة داخل معینة فئة (Google Classroom) جوجل صفوف تخدم وقد هذا الّطلب. حسب (Google Classroom)                

 جمیع روابط الشبكة.
 
عبارة (Padlet) هو (Padlet). بادلت بادلت تستخدم اوسن شبكة فإن ،(Google Classroom) جوجل صف إلى باإلضافة                و
الروابط ومشاركة المهام وتحمیل والتفكیر التعاون التدریس هیئة وأعضاء للّطالب یمكن حیث إلكترونیة "نشرات" لوحة                 عن

 والصور في مكان آمنز و یتیح بادلت (Padlet) للمستخدمین إنشاء جدار مخفي بعنوان URL مخّصص. 
 
التفاعل الّطالب ویستطیع وإدارتها، المنشورات وإزالة المشاركات على اإلشراف أیًضا (Padlet) بادلت على القائمون                یستطیع
بادلت ویستخدم هذا وغیرها. الرئیسیة الّراجعة والتغذیة والقصائد الصور تحمیل عملیات على التعلیق خالل من المنشورات                  مع

 (Padlet) للمناقشات الّصفیة وواجبات الصور ومفاهیم الوسائط الرقمیة وغیرها.

https://rise.articulate.com/share/R_ZuGixUD7cqwjyvG06xbR_YZjbwQgS_
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 مثال على واجبات المساق الموّحد على الشبكة

تنفیذها یمكن التي والُمتزامنة الُمتزامنة غیر الواجبات من المختلفة األنواع استكشاف األدوات مجموعة من الجزء هذا لك                   سیتیح
 ضمن المساق الموّحد.

 تحلیل الصور
+ 

 تحفیز الكتابة بالقراءات (الواجب الثنائي)
+ 

(Youtube) قائمة تشغیل أغاني یوتیوب 
+ 

 المهّمة النهائیة: البحث النهائي
+ 

 المهّمة النهائیة: نقاش على شبكة اوسن
+ 

 المهّمة النهائیة: عملیات المحاكاة
+ 

 
 الّطالب أثناء العمل

 
  طالب كلیة بارد في جامعة القدس المشاركین في الخطاب الرئیسي لحریة التعبیر

 
 إجتماعات تخطیط أعضاء هیئة التّدریس (نماذج)



اختتام عند . اإللكترونیة أو الشخصّیة سواء التدریس هیئة ألعضاء التخطیط اجتماعات أجندات على أمثلة القسم هذا                   َیعرض
والتصمیم الّدراسي المساق بنتائج یتعلق فیما بالتوّجه احساس مع الجمیع یغادر أن ینبغي التدریس، هیئة أعضاء تخطیط                   اجتماع

 وأَنِشطة مشاركة الشبكة.
 

(CEU) اجتماع التخطیط في جامعة أوروبا الوسطى 
 

 مالحظات اجتماع الّتخطیط
 

 اجتماع التخطیط في جامعة العلوم اإلنسانیة أوروبا
 

pdf .(اجتماع شخصي) 2020 أجندة اجتماع مساق حریة التعبیر الموّحد 
KB 96.2 

 
 

pdf.2019 أجندة لقاء الشبكة المدنیة (لقاء شخصي) - مارس 
KB 106 

 
 

pdf.2018(اجتماع شخصي) أجندة أعمال اجتماع مساق المواطنة العالمیة الموّحد  
KB 108.5 

 
 

pdf.2020 (لقاء الكتروني) أجندة لقاء الهجرة مایو 
KB 66.7 

 
 مذّكرات المساق الموّحد على الشیكة

الشبكة. في الشركاء مع جنب إلى جنًبا وتنفیذها الموّحدة المساقات تصمیم كیفیة حول ثاقبة بنظرة المشاركین المجال هذا                    یزّود
اختتام عند إنشاؤها ویتم األكادیمي الّدراسي الفصل خالل والمتحدثین والمهام القراءات لدمج العریضة الخطوط الوثائق هذه                  تحّدد
هیئة أعضاء بین وتحدیثها مشاركتها تتم حقیقّیة مستندات عن عبارة العادًة في فهي التدریس، هیئة أعضاء تخطیط                   اجتماعات

 التدریس في الشبكة.
 

(CEU) اجتماع تخطیط المساق الموّحد في جامعة أوروبا الوسطى 
 

KB 308.8 
KB 308.8 

 
 

pdf .مذكرة مساق حریة التعبیر الموّحد 
KB 106.1 

 
 

pdf .مذكرة مساق المواطنة العالمیة الموّحد 
KB 241.5 
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