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:مقدمة

 و علمن لم ما منالع و اإلدراك و بالعقل خلقه بقية على لنافض و البشر نحن تعالى و سبحانه هللا زنامي•
 و وسائلب والتعلم اإلدراك تفعيل من تمكنه التي الحواس و الجوارح من الكثير لإلنسان هللا وھب
  .مختلفة أساليب

 مما %10 يستوعب فاإلنسان .المتعددة الوسائط ھذه اختالف حسب إدراكه و اإلنسان تعلم يتفاوت•
 يناقشه مما %70 و ,يسمعه و يراه مما %50 و ,يراه مما %30 و ,يسمعه مما %20 و ,يقرأه
.آخر لشخص يعلمه مما %95 و ,يجربه مما %80 و ,اآلخرين مع

 المعرفة إلتاحة ةااللكتروني الوسائط على تعتمد التي التعليمية الوسائل أحد ھو :اإللكتروني التعليم•
Electronic بالمصطلح اإلنجليزية باللغة إليه يشار و .الدراسية القاعات خارج ينتشرون للذين

Learning أو E-learning . تطبيقات في ضخمة ثورة ھناك كان الماضي العقد وخالل  
ً يو وتزداد بداياته في التعليم مجال في بوالحاس استخدام يزال وال ةالتعليمي بوالحاس  بل يوم، بعد ما
 وأخيراً  تعليمال في اإلنترنت استخدام إلى تعليمية كوسيلة بوالحاس استخدام فمن عدة أشكاال ويأخذ
 بطريقة للمتعلم التعليمي المحتوى لتقديم التقنية على يعتمد الذي ” اإللكتروني التعليم ” مفھوم ظھر
.فعالة و جيدة



نيمراحل تطور التعليم اإللكترو

1983 1993 1999 2005 2006

1

لب حيث كان االتصال بين المعلم والطا
في قاعة الدرس حسب جدول دراسي 

محدد

عصر المعلم التقليدي

3

”  ظھور الشبكة العالمية للمعلومات 
.”االنترنيت

عصر االنترنت

2

حيث استخدمت فيھا أنظمة تشغيل
ويندوز والماكنتوش واألقراص 

الممغنطة والمدمجة كأدوات رئيسية 
.لتطوير التعليم

عصر الوسائط المتعددة

4

الجيل الثاني للشبكة العالمية 
أصبح تصميم للمعلومات حيث

ً المواقع .  على الشبكة أكثر تقدما

5

الجيل الثالث استمر ادخال األدوات 
.االلكترونية الى التعليم



التعليم االلكتروني

المحتوى 
التعليمي

الويب و 
التدريس

االنترنت 
و التدريب



خواص التعليم اإللكتروني
 وسائطال متعدد رقميا محتوى وشبكاته، الحاسوب عبر االلكتروني التعليم يقدم -1
 ،متحركة أو ثابتة صور رسومات، صوتية، مؤثرات منطوقة، أو مكتوبة نصوص(

 تعليمية أھداف لتحقيق البعض بعضھا مع الوسائط ھذه تتكامل بحيث ) فيديو لقطات
 .محددة

 عمليةب العالقة ذات المھام أو الخدمات من عددا يوفر حيث إلكترونيا، التعلم ھذا يدار -2
.التقليدي بالتعليم مقارنة التكلفة قليل فھو التعلم و التعليم إدارة

 التعليم عملية يف التفاعلية بذلك فيحقق بنفسه معارفه اكتساب على المتعلم يساعد كما -3
 البرامج مع التعليمية، المؤسسة مع الزمالء، مع المحتوى، مع المعلم، مع المتعلم تفاعل(

. مكان أي ومن وقت أي في إليه الوصول إمكانية يوفر كونه ) والتطبيقات



 التعليم اإللكتروني
نالمتزام

(Synchronous 
e-learning)

ير التعليم اإللكتروني غ
المتزامن

Asynchronous 
e-Learning

 دمجمالالتعليم االلكتروني 
المتمازجاو 

 (Blended 
e-learning)

1 2

3

ً  االلكتروني التعليم يطبق ھنا  عمليتي في )التقليدي( الصفي التعليم مع مدمجا
  االلكتروني التعليم أدوات بعضاستخدام يتم بحيث ، والتعلم التعليم
 ما يجمع النموذجوھذا .الحقيقية الدرس قاعات داخل التعليم من لجزء
.الصفي التعليم ومزايا  االلكتروني التعليم مزايا بين

المتمازجاو  دمجالمالتعليم االلكتروني   (Blended e‐learning)

 المناسب والزمان تالوق اريخت مـالمتعل أن مـالتعلي نـم النوع ذاـھ :يجابياتاإل
 اإليھ والرجــــوع ودراستھا التعلم مادة ادةـوإع التعليمية ادةـالم إلنھاء له

  .وقت إي في إلكترونيــــــا

 نم راجعة فورية تغذية على الحصول المتعلم استطاعة عدم :السلبيات
.مباشرة المحاضر

(Asynchronous e‐Learning) غير المتزامن التعليم

اإليجابيات: حصول المتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة والجھد 
.والوقت

نالمتزامالتعليم  (Synchronous e‐learning)

أنواع التعليم اإللكتروني



أنواع التعليم اإللكتروني

غير متزامن 
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التعليم اإللكتروني مزايا

بالنسبة للمتعلم  
افق مع لطالب وھو ما يتوللتعلم ا تقديم فرص•

التعلم  الفلسفات التربوية الحديثة ونظريات
.الجادة

ر إتاحة فرصة كبيرة للتعرف على مصاد•
.متنوعة من المعلومات بأشكال مختلفة 

تساعد على إذابة الفروق الفردية بين •
.  المتعلمين أو تقليلھا



التعليم اإللكتروني مزايا
بالنسبة للمعلم   
 مھامه تزايد مع خصوصا المعلم وقت توفير•

 ساعدهي االلكتروني التعليم فإن ثم ومن ، وأدواره
 من عددا له ويقدم بل ، معلوماته جمع على

 على تساعده التي الجاھزة التدريس مخططات
. طالبه أعمال لمتابعة وقته توفير

 حاجةب فالمعلم ، التقني المعلوماتي الدعم تقديم•
 في الجديد على واالطالع معلوماته لتطوير دائمة

.تخصصه
  .ريسالتد عمليات نجاح تؤكد التي مصادره تنوع•



التعليم تحول طريقة

األستاذ بشكل كامل معتمد على 
,  متزامن, مركزي, مجدول(

)بعيد عن العمل, تغير بطيء

 واألستاذ الطالب على معتمد
  ,مكانِ  أي ,وقت أي(

 تغير ,متزامن غير/متزامن
)العمل مع متكامل ,سريع



سلبيات التعليم االلكتروني

  :السلبيات بعض له أن إال اإللكتروني للتعليم الكثيرة الفوائد من الرغم على

 ال قد األشخاص من الكثير أنّ  إال للجميع، متاحٌ  اإللكتروني التعليم أنَّ  من الرغم على التكنولوجيا، على اعتماده -1

  .اإلنترنت عبر للتعلم داعمة اتصالٍ  شبكة أو الكمبيوتر أجھزة لديھم يتوّفر

ً  ذاتي اإللكتروني التعليم ألن التحفيز، صعوبة -2  بنفسھم، أنفسھم زتحفي في صعوبةً  األشخاص بعض يجد ما، نوعا

.محدد وقتٍ  في وإتمامه عملھم تنظيم أو

 معھم ناقشوالت اآلخرين الطالب مع التواصل عن بدالً  الكمبيوتر أجھزة مع الطالب تعامل بسبب العزلة، يسبب  -3

.واالنعزال بالوحدة ُيشعرھم مما الخبرات، وتبادل



يمتطلبات التعليم اإللكترون
:ومادية تقنية متطلبات )أ

  سعة ذات ةقوي وأجھزة ومعدات خوادم على تشتمل تحتية بنية لتوفير المادية إلمكانيات توفيرا 

.عالية سرعة ذات إنترنت شبكة وتوفر ،خاصة وبرمجيات ,عالية

:بشرية متطلبات )ب

 دريبوت ،المواد وإخراج المقررات وتصميم النظام بإدارة التحكم على قادرة مؤھلة بشرية كوادر

  تتمثل والتي ةالمناسب البيئة توفر الى باالضافة .بالنظام المشمولين وللطلبة للمحاضرين خاص

.الطلبة تىح العليا اإلدارة من ابتداء االلكتروني ميالتعل تنفيذ  وأھمية لضرورة الكامل بالوعي



)(Virtual Classroom

)بالصوت فقط او بالصوت والصورة( خاصية التخاطب المباشر 1.

Text Chatالتخاطب الكتابي 2.

e-Boardالسبورة االلكترونية 3.

 Application) بين المدرس والطلبة او بين الطلبة(المشاركة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقات 4.
Sharing

File Transferارسال الملفات وتبادلھا مباشرة بين المدرس وطلبته 5.

Private Messageمتابعة المدرس وتواصله لكل طالب على حدة او لمجموع الطلبة في آن واحد 6.

PowerPoint Slidesخاصية استخدام برامج العرض االلكتروني 7.

Video Clipsخاصية استخدام برامج عرض االفالم التعليمية 8.



خصائص الفصول اإلفتراضية

Poll Usersخاصية توجية االسئلة المكتوبة والتصويت عليھا . 9
 Followخاصية توجيه اوامر المتابعة لما يعرضه المدرس للطلبة . 10
me
متصفح لطالب واحد او اكثر  أليخاصية ارسال توصيلة . 11

Synchronize Web 
 Banخاصية السماح لدخول اي طالب او اخراجه من الفصل . 12

Users
Clear Talkخاصية السماح او عدمه للكالم . 13
Print Optionsخاصية السماح للطباعة . 14
 Lecture) الصوتية والكتابية(خاصية تسجيل المحاضرة . 15

Recording  





ابرز التطبيقات المستخدمة في اإلدارة الصفية

Teacher Kit Google 
Classroom Collaborize

Classroom



خطوات انشاء صف افتراضي في برنامج 
Google Classroom

انشاء بريد : الخطوة األولى 
gmail



خطوات انشاء صف افتراضي في برنامج 
Google Classroom

ق اختيار التطبي: الخطوة الثانية 
من مجموعة تطبيقات 

google



خطوات انشاء صف افتراضي في برنامج 
Google Classroom

































تروني التعليم االلكتوصيات لتطوير 
في التعليم العالي

 لتعليما في تطويرالو تخطيطال عملية خالل من مشترك التعاون جعل•
. العالي

 قطاعب نھوضلل المساعدة في لھا تشجيعال و الجديدة األنماط تقديم•
. العالي التعليم

  .اليالع التعليم مؤسسات إدارة في الجودة ضمان إدارة جيةبمنھ األخذ•
  . سيةدريالت ھيئةال ألعضاء المھني التطوير و التنمية مجاببر االھتمام•
 ,يالعال التعليم بمؤسسات الحالية الدراسية المناھج تطوير إعادة•

.لدراسيةا المقررات متطلبات لتواكـب تعديلھا أو تغييرھا على والعمل
.لكترونياال التعليم مجال في السابقة التعليمية النماذج من االستفادة•



شكرا لكم 


