
ا  املنتدى السعودي األول لتبادل اخلرب

تخدام تطبيق مهارا  التفكري العليا باس
أدوا  التعلم اإللكرتوني

بن عبدهللا القبييسعصام . د
ي والتعليم عن بعد

ون  خبير التعلم اإللكير





موقعنا من التعليم اإللكتروني

:األسلوب التقليدي

.عدم اقتناع بالتجديد والتطوير•

.البقاء مثل ما كنت سابقًا=وبالتالي•

:التفكير للتغيير

.تجميع األفكار لما يخدم مادتك•

.العزم على المضي دوًما•

:األسلوب المتطور

استخدام التقنية الحديثة•

.تطبيق أساليب التدريس المتقدمة•

قبل 

أثناء 

بعد 



منهجيتكغير 

شبكة 
تاإلنترن

برمجيات
خبرات 
سابقة

أجهزة 
مادية



المعلم

بعدقبل

المدرب والمتدرب غالبًاالجهد على 

دقيقة45يكتب طوال 

يركز في الشرح على توصيل المعلومة 

والكتابة وضبط الفصل

جيات ال يجد الوقت لتطبيق أنشطة واستراتي

متعددة

المتدربالجهد على 

ال يكتب في الغالب

يركز على توصيل المعلومة فقط

يجد الوقت المناسب لذلك



...  التعليم اإللكتروني هو 



من خالل استخدام الوسائط املتعددة على إلكرتوني تقديم حمتوى 
ط مع هذا متكنه من التفاعل النشاملتدرب بطريقة الكمبيوتر و شبكاته إىل 

أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة  أو غري املدرب ومع احملتوى و مع 
السرعة كما تتيح له إمكانية اكمال هذا التعلم يف الوقت واملكان وب, متزامن

.التي تتناسب مع ظروفه وقدراته



بيئةلتقديمإبداعيةطريقة"اإللكترونيالتعليمأن(خان)يرى

يسرةومجيد،بشكلمسبقاومصممة،المتدربينحولمتمركزةتفاعلية،

تاإلنترنومصادرخصائصباستعمالوقت،وأيمكانأيوفيفردألي

لبيئةبةالمناسالتعليميالتصميممبادئمعبالتطابقالرقميةوالتقنيات

."والموزعةوالمرنة،المفتوحة،التعلم

بيئةلتقديمإبداعيةطريقة"اإللكترونيالتعليمأن(خان)يرى

يسرةومجيد،بشكلمسبقاومصممة،المتدربينحولمتمركزةتفاعلية،

تاإلنترنومصادرخصائصباستعمالوقت،وأيمكانأيوفيفردألي

لبيئةبةالمناسالتعليميالتصميممبادئمعبالتطابقالرقميةوالتقنيات

."والموزعةوالمرنة،المفتوحة،التعلم



أهداف 
التعليم 
ي اإللكرتون

ة منتفاعليتدريبية تعلمية خلق بيئة 

نوعة خالل تقنيات إلكترونية جديدة و مت

.في مصادر المعلومات و الخبرات
مدربين ومتدربين من إعداد جيل من 

رات على التعامل مع التقنية ومهاالقادرين 

ا العصر والتطورات الهائلة التي يشهده

.العالم .  يزةالتدريبية المتمأعاده تكرار الممارسات 

بنوك األسئلة النموذجية ،من أمثلة ذلك 

.خطط للدروس النموذجية

يناسب فئاتالتدريب الذي تقديم 

عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق 

.  الفردية 

تناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات تمكن

وتبادل وجميع المهتمين بالشأن التربوي من المناقشةالمدربين والمشرفين 

.اآلراء والتجارب عبر موقع محدد يجمعهم جميعاً في غرفة افتراضية



من 
األساليب 
احلديثة 
م يف جمال التعلي
.و التدريب

التعليم اإللكرتوني أهمية 

ف حتقيق األهدا
التعليمية 
بكفاءة عالية

ب املتدرحيفز 
مهارا  على 

التعلم 
الذاتي 
واالعتماد 
على نفسه

ر توفري مصاد
ثرية 

للمعلوما 

لم حتقيق التع
بطرق تناسب
خصائص 
املتعلم 

ة يكسب الدافعي
لم للمعلم واملتع
يف مواكبة 
العصر 



وترالتعلم بالكمبي

و شبكاته 

التعلم من خالل
ت شبكة اإلنترن

تم التعلم الذي ي
في بيئة 

افتراضية 

توظيف تقنيات
التعليم عن بعد

في التعلم 

التعلم عن طريق 
يا توظيف التكنولوج

الرقمية 

هو التعلم باستخدام الحاسبات اآللية و

ت برمجياتها المختلفة سواء على شبكا

.أو شبكات مشتركة( محلية) مغلقة 
عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة

ثل بالتعليم التي تتم عبر اإلنترنت م

الحصول على المعلومات ذات الصلة 

بالمادة الدراسية

ونية في التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائل اإللكتر

االتصال و استقبال  المعلومات و اكتساب المهارات

ررات هو نفسه التعلم عن بعد الذي يتم فيه تقديم مق

تعليمية إلى أماكن بعيدة عن أماكن الدراسة عن 

ثل طريق الصوت او الصورة أو تقنيات الكمبيوتر م

"اإلنترنت

هو التعلم باستخدام المعلومات الرقمية 

. اإللكترونية في هيئاتها المتعددة 



عودية اإللكرتوني يف اململكة العربية السالتعليم 

 ً حاليا

1
2

5
ر 

ال
دو

ن 
يو

مل

سابقاً 

هنالك توقعا  بناء على دراسة أعد  
نيمؤخرًا تقول أن حجم قطاع التعليم اإللكرتو

مليون دوالر و من 125يف اململكة يصل إىل 
قدره املتوقع  أن حيقق هذا القطاع منوًا سنوياً 

33%





نيالتعليم اإللكتروأنواع  نيالتعليم اإللكتروأنواع 

اتصال 

متزامن

اتصال غير 

متزامن

التعليم 

المدمج



ونيالتعليم اإللكترفوائد  ونيالتعليم اإللكترفوائد 

 ة المتدربين والمنظمبينهم، وبين المتدربين فيما زيادة إمكانية االتصال بين.

 للمتدربين المساهمة في إيصال وجهات النظر المختلفة.

 التدريب مالئمة مختلف أساليب.

 (.أيام في األسبوع7ساعة في اليوم 24)أيام األسبوع المادة طوال تتوفر

عدم االعتماد على الحضور الفعلي.

 المتدرب سهولة وتعدد طرق تقييم تطور.

 للمدرب تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة.

 المنظمة تقليل حجم العمل في.



رونيالتعليم اإللكتعناصر  رونيالتعليم اإللكتعناصر 

عناصر 
التعليم 
ياإللكترون

المدرب

المتدرب

القاعة 
ةالتدريبي

المجالت 
يةاإللكترون

البريد 
ياإللكترون

المكتبات
يةاإللكترون

المؤتمرات
يةاإللكترون

الفصول 
يةاالفتراض

المعامل 
يةاالفتراض



ليمالتععن غيره من أساليب التعليم اإللكتروني مميزات  ليمالتععن غيره من أساليب التعليم اإللكتروني مميزات 

الوقت المناسبالوقت المناسب

الشخص المناسب

المكان المناسب

المحتوى المناسب

المناسبةالسرعة 



:نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من  :نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من 

.يتعلم ما يريد أن يتعلمه في الوقت الذي يختاره وبالسرعة التي تناسبه•

.يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية•

.يمكنه تخطي بعض المراحل التي يراها سهلة أو غير مناسبة•

.يمكنه من اإلعادة واالستزادة بالقدر الذي يحتاجه•

.يجعل كًما هائاًل من المعلومات في متناول يده•

للمتعلم



.ال يضطر إلى تكرار الشرح لمرات ومرات•

.يمنح الوقت إلعداد برامج أكثر•

.التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم•

.يركز أكثر على التغذية المرتدة للمتعلم•

.تتاح له فرصة أكبر لتنمية قدرات مختلفة•

للمعلم :نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من  :نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من 



.تقليل مصروفات السفر واالنتقال بالنسبة للمتدربين•

.تقليل أوقات الغياب عن العمل•

.تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة•

.خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة المعرفة•

.تحقيق ذاتية التدريب وتعلم المهارات المطلوبة•

.تدريب أكبر عدد من العاملين•

.سرعة انتشار األخبار والتعليمات والثقافة الجديدة•

للمنظمة :نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من  :نيالتعلم اإللكترومدى االستفادة من 







الحاسبالتعليم بمساعدة أنماط  الحاسبالتعليم بمساعدة أنماط 

يصالتعلمي اخلصو سةالتدريب واملامر  حل املشالكت

احملااكة يةالألعاب التعلي  وعالتعمل ابملش 

ويالكتاب الإلكت 
السجالت 

الإلكتونية



(المعلم)تأثير التقنية على  (المعلم)تأثير التقنية على 

بيئا  املدرب يف 
التعلم التقليدية

بيئا  التعلماملتدرب يف 
باستخدام التقنية 

معلوماتمستشارللمعلوماتوحيدمصدر.

للتعلموميسرومدربموجهللمعلوماتمقدم.

الدراسيةللمادةومطورمصممالدراسيةللمادةناقل.

أكاديميمرشدكبيرةطالبيةمجموعةمعالعمل.

راءوالخبالمعلمينمنتعاونيفريقفيعضوالدراسيةالقاعاتفيالعزلة

ويتعلميعلّميعلّم.

العمرطولومتدربباحثمحددةمادةمعيتعامل.

الحصةوقتفيالتعليميمارس

الدراسية
.التزامنيغيروالتزامنيالتعليميمارس



(المتعلم)تأثير التقنية على  (المتعلم)تأثير التقنية على 

علم بيئة التيف املتدربدور 
التقليدية 

بيئة التعلم املتدرب يف دور 
باستخدام التقنية

توالتوجيهاالمعلوماتيتلقىسلبي
ماويقرروالخبراتالمعلوماتعنيبحثايجابي

.ذلكتحقيقوكيفيةيحتاجه

معلميهأولزمالئهالمعرفةنقلفينشطمساهمالمتعلمدورفيدائًما.

فرديبشكلالعملوالتعلم
توبيئاتعليميةمشاريعفيزمالئهمعيتعاون

.الفريقبروحويعملتحاورية

للتعلمومسهلومساعدكمصدرللمعلمينظرللمعلوماتوحيدكمصدرللمعلمينظر.

والتعليماتاإلجراءاتيتبعدائما

لهالمعطاة

ةفريدحلولوابتكاراالستكشاففيرغبةلديه

.التعلملمشكالت



لوحية كشفت دراسة نشرت في مجلة التايم األمريكية، أن استخدام الطالب للحواسيب ال

.في المدارس والمعاهد أثر ايجابيا برفع معدل النتائج المحصلة في االمتحانات

سالتدريقاعاتداخلاللوحيةالحواسيبيستخدمواالذينالطالبأنالدراسة،وأظهرت

.التكنولوجياهذهيستخدموالمممنزمالئهممنأعلىعالماتتحصيلمنتمكنوا

والقراءةالكتابةفنمثللموادكانتاألبرزالنتائجأنطالبا،266الدراسةشملت

لطالبلماتعةعمليةالتعلمعمليةمنتجعلاللوحيةالحواسيبأنمؤكديناللغة،وقواعد

.النفورأوبالمللتشعرهوال

يد من هل استخدام الكمبيوتر اللوحي يف التعليم يز
:حصيلة الطالب العلمية



:إىلالتقنيةهذهأد 
جهازألفيلشراءبطلبيهنيويوركمدينةفيالعامةالمدارسمنعدددفع1)

.التعليميةاألمورفيالستخدامهادوالرمليون1.3بقيمةلوحيحاسوب

توزيعهاليتملوحيجهازألف150شراءيطلبفيرجينياواليةفيالتعليميالقسم(2

.الواليةفيالمدارسعلى

.ألف جهاز450والية شيكاغو تطلب شراء ( 3



كيف تبدأ؟

بإتقان بعض املهارا  
والتمكن من استخدام بعض الربجميا 

:  وذلك بتطبيق اخلطوا  التالية



الخطوة األولى

أقنتِ أحد األجهزةأقنتِ أحد األجهزة



ةالخطوة الثاني

ي إنشاء بريد إلكرتوني إنشاء بريد إلكرتون

كتروني تقديم البريد اإللفياختر أحد الشركات الموثوقة 



الخطوة الثالثة

إنشاء مساحة ختزينيةإنشاء مساحة ختزينية



الخطوة الرابعة

البحث عن الربجميا البحث عن الربجميا 

.حتميل برنامج قارئ الكتب اإللكرتونية•
.حتميل برامج األوفيس•

.حتميل برجميا  التصفح•
.حتميل برنامج الفصول الذكية•

.تعليمالبحث عن الربجميا  التعليمية التي تفيد عملية ال•

.حتميل برامج إنشاء وعرض العروض التقدميية•



الخطوة الخامسة

(1)البحث عن املصادر (1)البحث عن املصادر

المواد المتعلقة بالبرنامج الذي ستقدم البحث عن •

.البحث العروض التقديمية لمادتك الستخدامها في إدارة الدرس•



الخطوة السادسة

استخدام اليوتيوباستخدام اليوتيوب

التخصصفيومتنوعةكثيرةدروسعنالبحث•

.الحياةمناحيجميعوفيالتخصصوغير

https://www.youtube.com/?gl=SA
https://www.youtube.com/?gl=SA


الخطوة السابعة

القاعة اإللكرتونيةالقاعة اإللكرتونية

www.easyclass.com

نشاء • دارة املادة من خالهل قاعة تعليية اإ .ليديةاكلقاعة التق عىل الش بكة واإ

.ة وغريهاالواجبات، الامتحاانت، النقاشات، املكتبات العلمي: تشمل الإدارة •



الخطوة الثامنة

الفصل االفرتاضيالفصل االفرتاضي

نشاء • لقاء قاعة افتاضية اإ .بعداملادة عىل املتدربني عنعىل الش بكة واإ

.يمتزي ابس تخدام أأدوات الشح املشهورة وعرض امللفات من اجلهاز•

https://www.wiziq.com/
https://www.wiziq.com/


اضيةالقاعة التقليدية واالفرتخالصة الفروق بني  اضيةالقاعة التقليدية واالفرتخالصة الفروق بني 

القاعة االفرتاضية القاعة التقليدية
عناصر التفاعل متنوعةالتفاعل محدود

غير محدد بزمان أو مكانمحدد بزمان ومكان معين

مصادر التعلم متنوعةمصادر تعلم محدودة

االتصال يتم من خالل جهاز الحاسباالتصال وجها لوجه 

والمتابعة يتم أوال بأولتقويم االستجاباتباستمرارالتقويم والمتابعة ليست

الرأييفتح له مجاالت واسعة للحوار والمناقشة وإبداءيتم فيه تقييد حركة المتدرب

مصدر المعلومة متنوعالمعلومة المدرب فقطمصدر







إلىالنظرعندتوقفدونالفرديبذلهعقلينشاطأوجهد:هوالتفكير

حليل،والتواالستنباط،كالمقارنةمختلفةصوراً الجهدهذاويأخذاألمور،

التيالعقليةالنشاطاتمنسلسلةعنعبارةوهو.والتقويموالتركيب،

أودةواحطريقعناستقبالهيتملمثيريتعرضعندماالدماغبهايقوم
.الخمسالحواسمنأكثر



هل التفكير مهارة ؟



ر ؟هل يمكن تطوير مهارة التفكي



لتعليم،واوالممارسةبالتدريبتتحسنأنيمكنمهارةالتفكيرأنبونودييرى

هارةبمالتفكيرويشبهأخرى،مهارةأيعنتختلفالالتفكيرمهارةأنويرى

عنرةالسيامحركقوةتعملكمااإلنسانخبرةفيالذكاءويعمل,السيارةقيادة
.قيادتهافيالمهارةطريق



:التعليمفيالعلياالتفكيرمهاراتاستخدامفوائد

ؤونشتنظيموعلىالذاتي،التعلمعلىقادرينفعالينالمتعلمينيكونان

لديهمومبادرين،لآلخرين،محترمينومتعاونين،مجتمعهمفيمنتجينحياتهم،

بالمناسالقراراتخاذعلىقادرينواآلراء،األفكارطرحفياألدبيةالشجاعة
.المتعددةاالختياراتفيوالتفكيرواالبداعواالبتكار



بعض أنواع مهارات التفكير العليا



Wikispaces

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير اإلبداعي

التعلم التعاوني

أسلوب التعلم بالمشروعات

أسلوب حل المشكالت

األلعاب التعليمية

المسابقات 



Wikispaces



Wikispaces



Wordle

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير الناقد

التفكير اإلبداعي

العصف الذهني

التعلم التعاوني



Wordle

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير الناقد

التفكير اإلبداعي

العصف الذهني

التعلم التعاوني



Wordle



Wordle



Wordle



Glogster

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير اإلبداعي

أسلوب التعلم بالمشروعات

التعلم التعاوني

أسلوب حل المشكالت



مقطع فيديو من 

اليوتيوب مباشرة

ارتباط لموقع خارجي

ملصق

صورة من ملف



Thinklink

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير اإلبداعي

التفكير الناقد

خرائط المفاهيم

العصف الذهني



Thinklink



Thinklink



Bubbl

:االمهارات التي يمكن استخدامه

التفكير الناقد

العصف الذهني

خرائط المفاهيم



Bubbl



Bubbl









املنتدى السعودي األول لتبادل اخلربا 

م تطبيق مهارا  التفكري العليا باستخدا
أدوا  التعلم اإللكرتوني

بن عبدهللا القبييسعصام . د
ي والتعليم عن بعد

ون  خبير التعلم اإللكير


