
 

 

 

 

ونم ــــم والتعلــــــــالتعلي ــــلدلي   يــــاإللكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  2 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

  المحتوى
 

 3 ....................................................................................................................................................... لمحة عامة

ي  .1
 
ون ي التعليم اإللكتر

 
 4 ...................................................................................................................... مقدمة ف

: تاريخه وتطوره .1.1 ي
ون   4 .................................................................................................. نبذة عن التعليم اإللكتر

ي  .1.2
ون   5 ......................................................................... االختالفات األساسية بي   التعليم التقليدي والتعليم اإللكتر

ي ما هي وصفة النجاح؟ الممارسات الناجحة للتعليم  .1.3
ون   6 ................................................................. والتعلم اإللكتر

ي  .1.4
ون   7 .................................................................................................................... االستعداد للتعليم اإللكتر

ي  .2
 
ون  8 .......................................................................................................... المهارات األساسية للتعليم اإللكتر

2.1.  
 
ونيا  8 ............................................................................................................ التوعية الجوهرية للتعليم إلكتر

ي  . 2.2
ون   9 ......................................................................................................... المهارات األساسية للتعليم اإللكتر

 11 ....................................................................................................................... تخطيط وتصميم المقرر . 2.3

 13 ................................................................................................................ التعليم الُمتمركز حول الطالب . 2.4

 14 ............................................................................................................................... التعامل مع الطلبة . 2.5

ي  .3
 
ون  15 ............................................................................................................ المهارات الالزمة للتعلم اإللكتر

ي  . 3.1
ون   15 ........................................................................................................ المهارات األساسية للتعلم اإللكتر

 17 ......................................................................................................................... صفات المتعلم الناجح . 3.2

3.3 .  
 
ونيا  20 ............................................................................................................................ دعم الطلبة إلكتر

ي  . 3.4
اض   21 .................................................................................................................. أهمية "المجتمع" االفتر

 22 ................................................................................................................ مسؤولية عضو هيئة التدريس . 3.5

 23 ...................................................................................................................................... أدوات التقييم . 4

ي  . 4.1
ون   23 .............................................................................................. أفضل الممارسات ألدوات التقييم اإللكتر

4.2 .  
 
ونيا  26 ....................................................................................... تقييم المهارات المعرفية عالية المستوى إلكتر

ي  . 4.3
ون  ي المقرر اإللكتر

 
احات مجموعة ألدوات التقييم ف  28 ................................................................................. اقتر

 29 ...................................................................................................................... الحد من الغش والتضليل . 4.4

 30 .................................................................................................................... تكنولوجيا التعليم األساسية . 5

ونية . 5.1  30 ........................................................................................................... أهم تكنولوجيا التعليم اإللكتر

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  3 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 لمحة عامة
 

  المقررات الدراسية لتدريسقدم هذا الدليل المعلومات األساسية يُ 
 
ونيا  ستعرض أوجه االختالف بي   التعليمفي، إلكتر

ي والتعليم  تقليديال
ون  ي يقتضيها هذا النوع من التعليم من  اإللكتر

. فمن طلبةالو  تدريس أعضاء هيئةوالمهارات الالزمة التر

  بتطبيقها خالل هذا الدليل، سيتست  للقارئ معرفة طرق التقييم والتحديات المرتبطة 
 
ونيا بية يركز عىل حيث ، إلكتر مفهوم التر

م
ُ
 ومن ث

ً
ونية ناجحة.  ، وذلكالتكنولوجيا  أوال ي ذلك عن من خالل تحديد الكفاءات األساسية لتحقيق تجربة إلكتر

وال ُيغت 

ونية الالزمة لتسهيل طرق التعلال عضو هيئة التدريسحاجة  امن و يكتساب المهارات اإللكتر ي طي   المتزامن،غت  م المتر 
ات فف 

ي مجال استخدام 
 . التعليم األساسية تقنياتهذا الدليل قسم شامل ألفضل الممارسات ف 

ي هذا الدليل بمثابة أداة لمساعدة أعضاء الهيئة التدريسية عىل بناء آرائهم حول التعليم وُيعتتر 
ون  واتخاذ اإللكتر

 لهذا المرجع العمىلي الذي يُ 
 
ي مكن تطبيقه قراراتهم استنادا

 بواقعهم الفريد يهم شتر  التخصصات. فيتوجب عل ف 
 
التفكت  مليا

ي التح
  مصاحبة لهذا النوع من التعليم. ديات والمتطلبات الوالنظر ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  4 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي التعليم  .1
 
ي مقدمة ف

 
ون  اإللكتر

 

ي نبذة عن التعليم   .1.1
ون   : تاريخه وتطورهاإللكتر

 

 ، ي المعت 
( بشكل متبادل، ولكن كالهما يختلفان ف  ي

ون  يتم استخدام مصطلحات )التعليم عن ُبعد( و)التعليم اإللكتر

ي نفس المكان، وقد دل وجود هذا النوع من التعليم  عضو هيئة التدريسعدم تواجد  ُبعد يشت  إىلفالتعليم عن 
والطالب ف 

ي ترجع أوائلها إىل عام يتاريخ
يدية التر  عتر المراسالت التر

 
ي م. وتطو  1728ا

ر التعليم عن ُبعد ليتم ممارسته عتر البث اإلذاعي ف 

ي الخمسينات والستينات )كنتور،  1(1936)إنجيل،  1919عام 
 . 2(2015وعتر التلفاز ف 

 من أنواع التعليم عن ُبعد حيث يعتمد عىل ربط المعلم بالطالب عتر ويُ 
 
ي نوعا

ون  نتعد التعليم اإللكتر ، وقد اإلنتر

ي أواخر الثمانينات
حدث ف 

ُ
ي التسعينات مع ظهور الشبكة العنكبوتية العالمية.  ،است

ومع مرور عام  ولكن ازدادت أهميته ف 

ونية مع التطور الرسي    ع للتكن2000 ي و ، ارتفعت نسبة الدارسي   عتر الشبكة اإللكتر
لوجيا واالتصاالت السلكية والالسلكية. وف 

ة، بدأت الجامعات باستخدام نظام " نت" ) عتر  المقررات الدراسية المفتوحةاآلونة األخت  لطرح نشاطات ( MOOCاإلنتر

 متعلمي   من شتر  أنحاء العالم. تعليمية لعدد هائل من ال

: يُ  ي
ون  ي لتطور وتاري    خ التعليم اإللكتر

ي للخط الزمت 
 الرابط التاىلي توضيح مرن 

 https://bit.ly/2YOoBhn بي  

 

  

                                                            
1 Engel, A. (1936). WHA, Wisconsin’s pioneer. Unpublished manuscript. Madison, WI: Wisconsin State Historical 
Society. 
2 Kentor, H. (2015). "Distance education and the evolution of online learning in the United States". Curriculum and 
Teaching Dialogue. 17: 21–34. 
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ي 
ون   31 من  5 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  تقليديبي   التعليم ال االختالفات األساسية .1.2
ون   3والتعليم اإللكتر

 

ونية للمقررات المتزامنةغتر الخاصية  .1  اإللكتر

امنة. أما التعليم  تقليديبينما يمكن للتعليم ال  ما يتم تطبيقه بصورة متر 
 
امنة، إال أنه غالبا أن يتضمن عنارص غت  متر 

امنة.  ، فيمكن تطبيقه بصورة غت  متر  ي
ون   اإللكتر

 

 الطلبة منتوقعات ال .2

الة وإدارة  الطلبةيرجع نجاح   إىل التحفت   واالنضباط القويم واإلنصات والمشاركة الفع 
ً
ي أي بيئة أو نشاط تعليمي عادة

ف 

ي نشاطات التعليم ال
ق ف  حتر وإن لم تتوفر جميع عوامل النجاح، إال أنه  تقليديالوقت، وبينما يمكن للطالب التفو 

ي إن  سيصعب
ون  ي نشاطات التعليم اإللكتر

قدتنجاحه ف 
ُ
 . أحد هذه العوامل ف

 

 المتنوعة التفاعلطرق  .3

ي سياق التعليم ال هيئة التدريس و عضبإمكان 
ح -تقديم مادة أكاديمية باالعتماد الكامل عىل أسلوب اإللقاء  تقليديف  الرسر

ف به كأفضل  هذا )بالرغم من أن  -المسهب ي األسلوب غت  معتر
ي هذا األسلوب وحده ف 

ي العلم(، ولكن ال يكف 
 وسيلة لتلفر

، حيث يجب احتواء المادة عىل طرق  ي
ون  شعر الطالب باالنسياق التعليم اإللكتر

ُ
كعرض مقاطع الفيديو، وفتح   دماجت

 . األقرانالتعلم من نقاشية، و  لوحات

 

 المناسبةالتغذية المرجعية  .4

ي سياق التعليم الوفق ف
 ما يتلفر ،  تقليديمستوى التعامل ف 

 
ا داخل  هيئة التدريس عضو التغذية المرجعية من  الطلبةكثت 

ي غياب هذا التعامل الالصف الدراسي وخارج 
ي نجاح الطالب عنص ، تكون التغذية المرجعية تقليدي، وف 

، أساسي ومهم ف 

ي 
ي أو تعليق ف 

ون  . كما يجب تكريس  اللوحيةإذ يمكن أن تكون عىل شكل رسالة بريد إلكتر ي
النقاشية أو فيديو أو مقطع صونر

برؤية تعابت  الوجه ولغة الجسد،  للطلبةالذي يسمح  تقليديال التعليمفبعكس  الطلبةالوقت والعناية بما يتم مشاركته مع 

ي أقل 
ون  ي التعليم اإللكتر

ةفإن مستوى التعامل ف   . مباشر

 

 المعرفة التقنية .5

ي  أعضاء هيئة التدريسيتوجب عىل 
( كما هو الحال LMSمعرفة كيفية استخدام "نظام إدارة التعلم" ) تقليديالتعليم ال ف 

ي يحتاج بشكل شاملمعرفة النظام  وال ُيلزممع نظام البالك بورد، 
ون  ي سياق التعليم اإللكتر

 عضو هيئة التدريس، ولكن ف 

ونية للطلبةالتقنية  لتقديم المساعدات  . الطلبةودعم وتوجيه  وحل المشكالت اإللكتر

 

 األساليب المتمركزة حول الطالب واألخرى المتمركزة حول المعلم .6

ي السياقي   ال
، ولكن تقليدييمكن اعتماد األسلوب المتمركز حول الطالب ف  ي

ون  ي  واإللكتر
ون  بطبيعة حال السياق اإللكتر

 توىلي الطالب مسؤولية عملية التعلم الخاصة به. الغت  
 
ي ضمنيا

امن، فيقتض   متر 

 

 

 

                                                            
3 Brown, 2019, 13 Differences Between Online and Face to Face Courses, Miami University Regionals, viewed 28 
April 2020, https://bit.ly/2yOcwOq  

https://bit.ly/2yOcwOq


 

ي 
ون   31 من  6 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  ما هي وصفة النجاح؟ .1.3
ون   4الممارسات الناجحة للتعليم والتعلم اإللكتر

 

ونية ناجحة، ويحص  ي تحقيقها لضمان تجربة إلكتر
ي ينبغ 

ي بوضوح عوامل النجاح الخاصة به، والتر
ون  يتفرد التعليم اإللكتر

 التاىلي أهم هذه العوامل: 

 

ي التعليم فّعالواندماج حضور  .1
ام متواصل، يجب المحافظة عىل هذا العامل ف  : فعىل غرار أي نشاط أكاديمي يتطلب التر 

ي 
ون   . عضو هيئة التدريساهتمامهم وتواصلهم مع  للحفاظ عىل هموتحفت    الطلبة وانخراط فالبد من مشاركةاإللكتر

 

ة وذلك إلع  بتجزئةلتجربة ناجحة يوض : التجزئة .2 طاء المجال لتعليم مرن وتسهيل المحتوى المحتوى إىل أجزاء صغت 

 . الطلبةعىل 

 

ي ال يقتص فقط عىل  عضو هيئة التدريس: فحضور عضو هيئة التدريسحضور  .3
ون  ي السياق اإللكتر

عىل األسئلة  إجابتهف 

 فتح 
 
 من خالل نرسر مقتطفات  دائرةبصورة دورية ولكن ُيقصد بالحضور أيضا

 
عالقة عن نفسه لبناء التعرف عليه شخصيا

 مثمرة مع الطلبة. 

 

ي تخصيص الوقت عضو هيئة التدريسمهارة  .4
 
ي معقول الطلبةالتجاوب مع  أستاذ المقرر : فيجب عىل ف

ي إطار زمت 
، ف 

عواقب وخيمة ذلك إىل يؤدي وقد  األستاذ  بشكل صحيح، سُيستنفذ وقت يتم إدارة عملية التواصل مع الطلبةفإذا لم 

 استهالك جهده. ك

 

ي يمكن اإلعالن عنها عن طريق : التواصل الواضح .5
عة والتر

َ
يستلزم وضوح المعلومات كمواعيد التسليم والمخرجات المتوق

ها من الوسائل األخرى المعتمدة.  ي أو مقاطع الفيديو أو غت 
ون  يد اإللكتر  رسائل التر

 

 و  نفسه مكان الطالب فيقوده ذلك إىل التعاطف معهم عضو هيئة التدريس: أن يضع التفكتر كالطالب .6
ً
فهم موقفهم، بدال

ي وجهات نظرهم المختلفة حول عيوب النظاممن معارضتهم 
 . ف 

 

ي جاذبيةدمج المواد المرئية .7
وري استعمال المرئيات متر أمكن مثل المواقع للمحتوى : فالمرئيات تضف  ، وعليه فمن الص 

ونية، والعروض التقديمية، ها.  اإللكتر  ومقاطع الفيديو، وغت 

 

أعضاء قد ُيشعره باإلحباط، وعىل وجه التحديد  تقليديلسياق التعليم ال عضو هيئة التدريساتباع  فعدم : التحلي بالصت   .8

ي هذه الحالة، ُينصح باستخدام  هيئة التدريس
ة الصوت ولغة الجسد إليصال مفاهيم المحتوى، وف  الذين يعتمدون عىل نتر

امن والذي يوحي  ح المح لألستاذ طرق التعليم المتر  ةتوى وكأنه يرسر من المهم التحىلي بالصتر والذي و لطالب. ل مباشر

ي نجاح العملية التعليمية. مما صتر متبادل  إىلذلك  فيؤدي ،الطلبةعىل  بدوره ينعكس
 يسهم ف 

 

 

                                                            
4 O'Malley 2017, Effective Teaching Online, Inside Higher ED, viewed 28 April 2020, https://bit.ly/2WL2TYT  
Darby, 2019, How to Be a Better Online Teacher, The Chronicle for Higher Education, viewed 28 April 2020, 

https://bit.ly/3dA4BTP  
Luskin, 2019, 12 Best Practices in Online Teaching and Learning, Psychology Today, viewed 28 April 2020, 

https://bit.ly/3fEKGVJ  

https://bit.ly/2WL2TYT
https://bit.ly/3dA4BTP
https://bit.ly/3fEKGVJ


 

ي 
ون   31 من  7 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  .1.4
ون   5االستعداد للتعليم اإللكتر

 

ي إذ يحتاج  المسبق عتتر التخطيط: يُ التخطيط الجيد قبل بدء الفصل الدراسي  .1
ون  ي نجاح التعليم اإللكتر

عامل جوهري ف 

ي ذلك استكمال جميع مواد  الطلبة
الدراسي وإنهاء التوصيف  المقرر هذا النوع من التعليم إىل مخطط واضح ومفهوم. ويعت 

ي الدراسي  قبل بداية الفصل
ي ذلك بيانات مفصلة عن أدوات التقييم مع مواعيد التسليم النهائية. وينبغ 

تجنب  ، بما ف 

ات المفاجئة، فإن لزم  . للطلبة هتعليل عليه، األمر  التغيت 

 

ي سيتم : الجاهزية التكنولوجية .2
وري فهم المستوى األساسي )وُيفضل المستوى المتوسط( للتكنولوجيا التر من الص 

، ف ي تقديم المحتوى الدراسي
 استخدامها ف 

ً
ي حال استخدام نظام البالك بورد فُيلزَ مثال
بمعرفة  التدريسعضو هيئة م ف 

ي كيفية استخدام وظائف النظام المتعددة ل
رغب األستاذ عىل سبيل المثال، لو و . المقرر إنجاز أهداف الستفادة منها ف 

،  خاصيةستخدام ا ي تعلم كيفية تفعيلها قبل بدء الفصل الدراسي
ونية، فعليه استثمار الوقت والجهد ف  االختبارات اإللكتر

. كما يتعي    بدءقبل المناسبة الحلول و يات المحتملة التحددراسة باإلضافة إىل  تجربة التطبيقات األخرى الفصل الدراسي

 المخطط دمجها مع نظام البالك بورد )مثل برنامج كاهوت ونظام سوكراتيف(. 

 

ي  يفتقد ، تقليدي: بعكس التعليم العضو هيئة التدريسللتعرف عل  الطلبةدعوة  .3
ون  التعارف خاصية التعليم اإللكتر

ف عليه وذلك من خالل فيديو فرصة والطالب إتاحة  األستاذ ، فمن أهم عوامل تعزيز العالقة بي   الشخضي  ي التعر 
تعريف 

ي بداية الفصل الدراسي حتر يشجع 
 االنسجام مع أسلوب التعليم. عىل ويساعدهم  الطلبةف 

 

4.  
 
المساعدة والتوجيه عند الحاجة،  التماسعىل  الطلبةمن المهم إتاحة الفرصة وتشجيع : المستمرو م التواصل المنظ

ي جميع األوقات، ولذلك يجب 
تحديد ساعات إعالمهم بولكنه من غت  المعقول أن يتوقع الطالب اإلجابة عىل تساؤالته ف 

ي اليوم معينة 
 من الساعة الواحدة إىل الثانية مساءً -ف 

ً
ال وضع نظام مناسب لكحتر يتم  هملإلجابة عىل استفسارات -مثال

 الرد عىل استفسارات زمالئهم. عىل  الطلبةالنقاش وحث  لوحاتاستخدام  تعزيز . ويفضل الطرفي   

 

ي غياب اآلراء حول  الطلبة: قلة الشكوى من الطلبةاستقصاء آراء  .5
انتقاء بعض  المهمتحسي   طرق التعليم، فمن ال تعت 

،  الطلبة ويساعد عىل التطوير  الطلبةيعطي لمحة من منظور  مما وأخذ آرائهم حول المواد التعليمية والسياق التعليمي

اء. 
 
 البن

  

                                                            
5 Phillips, 2016, 7 Tips On How To Prepare For Teaching Online, eLearning Industry, viewed 28 April 2020, 
https://bit.ly/2YRcMXz   
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ي 
ون   31 من  8 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  .2
 
ون  المهارات األساسية للتعليم اإللكتر

  

ونيلل التوعية الجوهرية .2.1  تعليم إلكتر
 
 ا

 

 ويليام شكسبت  - "ال حبس يضاهي سجن عقولنا"

 

ي لم 
ون   فعىل الرغم من أن التعليم اإللكتر

 
، إال أن مقولته عام 500منذ أكتر من عندما كتب شكسبت  كلماته هذه  يكن مستحدثا

ي ونصائح تخدم 
ي ترتبط فمُ اليوم.  وطلبة أساتذةهذه تحمل معان 

ون  بطبيعة -عظم ردود الفعل األولية لمفهوم التعليم اإللكتر

ة ي البيئة الصفية التقليدية.  -الحال وبصورة كبت 
خت عىل مدى أعوام طويلة من التعليم والتعلم ف   بمفاهيم ُرس 

اف بأن هذا السياق يتضمن مهارات   عند التخطيطواألكتر أهمية الخطوة األوىل ولعل  ي هي االعتر
ون  للتعليم أو التعلم اإللكتر

ي حي   ، لدى األساتذة والطالب مختلفة عما هو معهود وممارسات 
طرق التدريس وأساليب التعلم يمكن تطبيق بعض  فف 

ي المتعارف عليها، إال أن الكثت  منها ال يمكن 
ون  يجب  ،تطبيقه إال بتغيت  جذري. ولكي يتم االنتقال بنجاح إىل التعليم اإللكتر

ي لتلبية  وتطويعها ضبط مهاراتهم  أعضاء الهيئة التدريسيةعىل  اتيجر ي  متطلباتوتنميتها بشكل استر
ون  التعليم والتعلم اإللكتر

 الناجح. 

، الرجاء مراجعة الرابط ي
ون  ة عن التعليم اإللكتر :   ولنبذة متمت   ي التاىلي

ون  ن من أساليب تعليمك اإللكتر حس 
ُ
 كيف ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching
https://www.chronicle.com/interactives/advice-online-teaching


 

ي 
ون   31 من  9 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

ي   .2.2
ون   المهارات األساسية للتعليم اإللكتر

 

ي : و أهمية التعليم الجيد .1
ة   ا عىل رأسهيأنر ،  أعضاءكفاءة وثقة وختر

 
ونيا ي تطوير وتقديم المقررات إلكتر

هيئة التدريس ف 

ل أن يكون 
 
ة ذا  األستاذ ويفض ي سياق التعليم التقليديختر

ثقة ف    ،واسعة ومو 
 
ولديه دافعية وشغف للعمل جاهدا

، فإن كان  الطلبةلمساعدة 
 
ونيا  أو كان من هؤالء الذين يواجهون  هقد توىل منصب األستاذ عىل التعلم إلكتر

 
حديثا

ي طرق التدريس التقليدي، تحديات أو يعانون من نقاط ضعف معي  
ي التدريس قد تتضاعف  فإن هذه األمور نة ف 

ف 

، وقد ُينِتج ذلك تجربة تعليمية صعبة المنال أو مخي  
 
ونيا .  الطلبةنفسه أو  األستاذ بة آلمال إلكتر  المعنيي  

 

ي التعليم والتعلمالتمت    مركز  ويوفر 
  ف 

ً
  دليال

ً
  شامال

ُ
ي تهد

ي والتر
مساعدة إىل ف لمصادر ونشاطات حول التطوير المهت 

. فيدعو  الجلساتأغلب كما أن أعضاء هيئة التدريس عىل تطوير مهاراتهم،   ي
ون  ُمسجلة ومتاحة عىل الموقع اإللكتر

مهارات البزيارة الموقع وإلقاء نظرة عىل المحتوى بغرض التطوير والمحافظة عىل هيئة التدريس المركز جميع أعضاء 

 . يةالتدريس

 

ي أرشيف المركز حول التطوير الم
  هت 

 

ي استثمار الوقت والجهد من ِقبل عضو هيئة التدريس لتحضت   نكم: يالوقت والجهد .2
ي ف 
ون  نجاح التعليم اإللكتر

ي عىل وتقديم المقرر، 
ي  بدء األستاذ فال ينبغ 

ون  عىل استثمار الوقت إن كان غت  قادر )أو غت  مستعد( التعليم اإللكتر

ي التعر  
، باإلضافة إىل تكريس ساعات الالزم ف 

 
ونيا ف عىل األدوات واألساليب المطلوبة لتحضت  وتقديم المقرر إلكتر

ي التواصل مع 
  الطلبةطويلة ف 

ُ
ي عتر الشبكة. وقد ث

ون   يتطلب وقتبت أن التعليم اإللكتر
 
ي  ا

أكتر من التعليم التقليدي ف 

ي أداء مختلف المهام المتعلقة بتقديم نفس أجراها باحثون  دراسة
قد جمعوا وحللوا بيانات حول الوقت المستغَرق ف 

ي يتطلب 
ون  ي السياق اإللكتر

م ف 
َ
د
َ
، ووجدوا أن المقرر المق ي

ون  ي السياق اإللكتر
ي السياق التقليدي وف 

% 40المقرر ف 

ي السياق التقليدي )سكفيلر وآخرين، أكتر من ال ا وقت
دم ف 

َ
 (. 2004مقرر المق

 

ي أن يقل 
بمرور الوقت ومع التدريب المستمر، ولكن يجب عىل  ي   والجهد المبذول الزمنومع ذلك، فمن المنطفر

 
 
ونيا ع أن كل مقرر جديد يتم طرحه إلكتر

ُّ
أن  ثالث مرات قبل ُيطرحسيحتاج عىل األقل أن أعضاء هيئة التدريس توق

ي  شعروا يست
ون   . الوقت، والجهد، والتكلفةوالمروج لها من حيث توفت   الفوائد التلقائية للتعليم اإللكتر

 

ي التواصل  .3
 يبن 

 
"بناء القدرة عىل إن : مجتمعا

 
ي قد تكاد أن تكون أهم مهام عضو  "مجتمعا

ون  ي السياق اإللكتر
هيئة  ف 

ي طلبة المحتوى لل تلقي   ، فتعليم المقرر ال يتوقف عىل التدريس
 كلمة بكلمة( ف 

 
بهدف استيعابه وإعادة شده )أحيانا

ر فينشؤون وحسب، بل إن أفضل المعلمي   أوالِء الذين يدركون  االختبار التطبيق أو 
 
أهمية هذا المجتمع المصغ

ي يساعد 
أفضل الطرق ب تشارك بينما يتم تغطية محتوى المقرر التعاون و الروح  عىل خلق الطلبةويعززون مجتمع صف 

 . ي
ون   السياق اإللكتر

 
 التفاعلية، وينطبق ذلك عىل كال السياقي   وخصوصا

 

عد 
ُ
ال من أهم ركائز بناء ت ة التقليدية المجتمع الممارسات التواصل الفع  ي البيئة الصفي 

، فالتواصل المباشر ف  تعليمي

د يتم بتدخل العديد من 
َ
ق
َ
ي ُيفت

ي العوامل االجتماعية والثقافية والتر
، فف  ي

ون  ي التعليم اإللكتر
معظمها )ربما كلها( ف 

ي وكذلك 
السياق التقليدي، يتست  ألعضاء هيئة التدريس استخدام التواصل البصي واإليماء باأليدي لتوصيل المعان 

 
ُ
ي ت
ح أو االهتمام أو لغة الجسد التر ي مدلوالت إضافية كالتشديد عىل الرسر

  ضف 
 
ب إيصال هذه االنتباه. ويصعُ  شد

ي المدل
،والت ف  ي ي النموذحر

ون    أن يوىلي  األستاذ من أجل ذلك عىل ف السياق اإللكتر
 
ن كل طالباهتماما

ّ
 من لمدى تمك

https://mybb.qu.edu.qa/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_747522_1&course_id=_18802_1&mode=reset
https://www.apa.org/ed/precollege/undergrad/ptacc/online-teaching.pdf


 

ي 
ون   31 من  10 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي ودعمهم من خالل تنظيم مشاركات طالبية وطلب توضيحات لمفاهيم 
ون  ي السياق اإللكتر

ال ف  التواصل الفع 

ي تُح ، لةواالتصال بالطالب ذوي المشاركات القليالمتابعة باألسئلة المحتوى و 
ها من األساليب التر ث عىل تكوين وغت 

ي 
ال مجتمع صف   . فع 

 

ي الفقرة السابقة عبارة الوباإلشارة إىل 
ن كل طالب المذكورة ف 

ّ
ال"، فإنه من المهم التنويه من "مدى تمك التواصل الفع 

ال فور انتقالهم إىل السياق أن الطلبة لن يعر    مهارات التواصل الفع 
 
ي فوا تلقائيا

ون  ولهذا، فخالل التخطيط  . اإللكتر

ي أغلب محتوى عضو للمقرر، يجب عىل 
ال ف  ي ديناميكيات التواصل الفع 

 ف 
 
ا ومحاولة  المقرر  هيئة التدريس التفكت  ملي 

ال؟ ما هي ممارسات وأساليب  إيجاد طرق تتناول المحاور التالية: كيف سيتعلم الطالب محتوى المقرر بشكل فع 

ي 
  تساعد سوف التواصل التر

ُ
ي ست

عرقل عملية التعليم عىل توصيل المحتوى بالصورة المطلوبة؟ وماهي األساليب التر

م عضو ماهي و  استيعابهملبعضهم ولألستاذ مدى الطلبة  توضيح يةهذه؟ كيف
 
ي يواجهونها؟ فكلما قد

التحديات التر

 
ُ
 رصهيئة التدريس ف

 
ي أكتر   ،المقرر  لمشاركة الطلبة معه ومع بعضهم البعض ومع محتوى ا

كلما كان المجتمع الصف 

 حيوية ونشاط
 
 . ا

 

ألدوات التقييم الرئيسة تتصف بأساليب التواصل ُينصح خالل تحضت  المحتوى وضع نشاطات ومهام تمهيدية و 

اض بأن  لديه القدرة عىل التفريق بي   أفضل  الطالبالمتوقعة من الطالب، فال يتعي   عىل عضو هيئة التدريس االفتر

ونية أو متابعتها، وال ها، ئأساليب التواصل وأسو   أن الطالب يعرف استخدام يَ أو كيفية بدء مناقشة إلكتر
 
عتقد أيضا

، فكل هذا يحتاج
 
ونيا  تعليم وتثقيف!  إىل أدوات النظام ليتواصل إلكتر

 

ي التواصل مع زيارة  ، الرجاءالطلبةولمزيد من المعلومات حول التواصل مع 
  الطلبةأفضل الممارسات ف 

 
ونيا   إلكتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.sps.northwestern.edu/blog/2017/05/best-practices-communicating-students-online-classes/


 

ي 
ون   31 من  11 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 تخطيط وتصميم المقرر .2.3
 

المحتوى لحفظه، بل باستيعابهم للمفاهيم عن  الطلبةيتم بمجرد تلقي    التعليم السليم ال: العمل بشكل عكسي  .1

ي شتر ال
مجاالت، باختصار، طريق إدخال المعلومات الجديدة والمهارات المكتسبة عىل الواقع األوسع وتطبيقها ف 

ي مقررات الجامعة. ولتوتوظيف تشغيل من  الطلبةيهدف هذا إىل تمكي   
حقيق ذلك، المعرفة والمهارات المكتسبة ف 

ي مبدأ العمل بشكل عكسي 
  ُيحدد والذي  - من الجدير بتبت  

َ
عة من الطلبة ومن ثم األهداف )أو المخرجات( المتوق

كت   عىل المقصد  أهداف تعليمية فرعية صياغة
تستهدف تحقيق األهداف الرئيسة. ولهذا المبدأ عدة فوائد، منها التر

ىلي للتخطيط وتصميم المقرر بالطريقة ال
 عن تذكت  عضو هيئة التدريس بأهداف المهام األو 

ً
وريتها مناسبة، فضال ورص 

ي المحتوى. دمجها قبل 
 ف 

 

ي تصميم 
وع ف  ي سبع نصائح قبل الرسر

ون   المقرر اإللكتر

ي جديد، الجزء األول: المبادئ األساسية
ون   كيف تخطط لمقرر إلكتر

: األهداف وأدوات التقييم ي
ي جديد، الجزء الثان 

ون   كيف تخطط لمقرر إلكتر

 

 "كتاب "التعليم بالتصميم

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://bit.ly/2YR38nZBowen, Ryan S., (2017). Understanding by Design. Vanderbilt University Center for Teaching. 

.  

 

 

النهائيالتقييمالمقررأهداف

التعلممخرج
نشاطات،محاضرات

تكاليف،قراءات،صفية

التعلممخرج
نشاطات،محاضرات

تكاليف،قراءات،صفية

التعلممخرج
نشاطات،محاضرات

تكاليف،قراءات،صفية

التعلممخرج
نشاطات،محاضرات

تكاليف،قراءات،صفية

ماذا يجب على الطلبة معرفته 

 وإنجازه للنجاح في التقييم

 كيف سيتم تقيمهم

ماهي المتطلبات التي يحتاجها 

الطلبة الستكمال المخرجات 

 التعليمية

الطلبة بعد االنتهاء كيف سيغدو 

 من المقرر

https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/seven-things-to-consider-before-developing-your-online-course/
https://www.coursearc.com/how-to-plan-a-new-online-course-part-1-establishing-the-basics/
https://www.coursearc.com/how-to-plan-a-new-online-course-part-2-goals-and-assessments/
https://cft.vanderbilt.edu/wp-content/uploads/sites/59/Understanding-by-Design.docx
https://bit.ly/2YR38nZ


 

ي 
ون   31 من  12 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 ةالنتائج المرجو   - المرحلة األوىل

 

 األهداف المحددة

 

واألهداف   فهمال

ة التعليمية المستمر 

الوحدة أو للدرس أو 

 المقرر

 التطبيق

 

 ة في ...ن استخدام المعرفة المكتسبسيتمكن الطلبة م

ويقصد به كيفية أخذ المعلومات المكتسبة من الدرس أو الوحدة أو المقرر وتطبيقها خارج إطار المقرر.

  

 

 المعن  

 

 الفهم

 أن...  سوف يفهم الطالب

يشتر إىل األفكار العامة والمفاهيم 

ي 
 سوف يكتسبها الطالبالخاصة النر

بعد إكمال الدرس أو الوحدة أو 

 . المقرر 

 

 

 األسئلة الرئيسة

  

ي تشجعالمحفزة  األسئلة
 عل البحث للتفكتر والنر

 ما يتم والفهم والتطبيق، 
 
هذه األسئلة مراجعة وغالبا

ل 
 
شك

ُ
ي ت
 والنر

 
وإذا الدرس أو الوحدة أو المقرر. هيكل مرارا

فسوف يكون  األهداف المحددة ما حقق الطالب

 . عل هذه األسئلة بإمكانهم اإلجابة 

 التحصيل

  ... الطالبسيعرف 

 

ي يشتر إىل 
 المعلومات األساسية النر

خالل   سوف يكتسبها الطالب

 الدرس أو الوحدة أو المقرر. 

  ل ...  ونسيكون الطلبة مؤهل

 

ي  المهاراتيشتر إىل 
خالل  سوف يكتسبها الطالب  النر

  الدرس أو الوحدة أو المقرر. 

 والتقييماإلثبات  - المرحلة الثانية

 إثبات التقييم معايتر التقييم

 

المعايتر المختلفة 

ي سيتم تقييم 
النر

 الطلبة وفقها

 

 مهام األداء: 

ي سيتّمها الطلبة إلثبات 
الفهم المطلوب أو إلثبات تحقيق األهداف، تشتر إىل مهام األداء النر

ة  جمع بير  المفاهيم مثل المشاريــــع الكبتر
َ
، ت وعادة ما تكون هذه المهام عبارة عن تقييمات أكت 

  أو األبحاث. 

  إثباتات أخرى: 

ظهر مدى تحقيق الطلبة للنتائج المرجّوة، ومن ضمنها 
ُ
ي ت

يقصد بها اإلثباتات األخرى النر

ي إدخال تقييمات التطبيقات واالختب
 
ها، فهذه المرحلة مناسبة للنظر ف ارات والتكاليف وغتر

 . ي
 ذاتية كالتأمل الذانر

 خطة التعليم - المرحلة الثالثة

 ملخص لفعاليات التعلم الرئيسة والتعليم

ات والمناقشات طّبق، مثل المحاض 
ُ
ي ست

اتيجيات التعليم النر  تشمل هذه المرحلة نشاطات التعلم الفردية واستر

ها.   وجلسات حل المشاكل وغتر

Bowen, Ryan S., (2017). Understanding by Design. Vanderbilt University Center for Teaching. 

 https://bit.ly/35M9A12 

https://bit.ly/35M9A12


 

ي 
ون   31 من  13 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 تمركز حول الطالبالتعليم المُ  .2.4
 

ي أساليب تعليم وطرق تقييم  يَ 
ال تبت   ي الفع 

ون   ما فرض التعليم اإللكتر
 
ا ، فإن كان هناك الطلبة عىل ت   كتتبع نظام التر كثت 

ي فالتاىلي سيساعد أي تساؤل عن هذا النظام، 
جعله محور التعليم الخاص بعضو هيئة التدريس. فتطبيق مهارات التواصل  ف 

ال ال وتعزيز مجتمع تعليمي يسه   بشكل كبت  تطبيق نظام التعليم المتمركز حول الطالب.  نالفع 

 

 التمركز حول الطالب التمركز حول عضو هيئة التدريس العنارص

 ينسقها الطالب ينقلها بالتعليم المعرفة

 يعطيها يتلقاها مشاركة الطالب

 مشارك/مساعد قائد/له سلطة أستاذ المقرردور 

 التغذية المرجعية الستمرار الكثت  من االختبارات  الدرجاتبعض االختبارات لوضع  دور التقييم

 تكوين مفاهيم أعمق تعلم األجوبة الصحيحة نقاط االهتمام

 اختبارات متعددة األبعاد اختبارات أحادية الُبعد طرق التقييم

 متعاونة/مساندة متنافسة/فردية الثقافة األكاديمية

 

عد 
ُ
الطالبية من خالل محتوى مثت  لالهتمام وارتباطه بمفاهيم ومهارات المحيط تقوية االندماج والمشاركة وت

الة.  ي ممارسات التعليم الفع 
ي نظام التعليم المتمركز حول الطالب وف 

 ف 
 
 جوهريا

 
 الواقغي عنصا

 

 االطالع عىل:  يرحر لمزيد من المعلومات، 

ي 
ون  ي التعليم اإللكتر

ال ف   التعليم الفع 

ونية ي مقاطع فيديو المقررات اإللكتر
ال ف  اتيجيات التعليم الفع  ي إىل اإلعطاء: أساليب بسيطة لتطبيق استر

 من التلفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resourcecenter.odee.osu.edu/course-design-and-pedagogy/active-learning-online-course
https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-with-technology-articles/from-passive-viewing-to-active-learning-simple-techniques-for-applying-active-learning-strategies-to-online-course-videos/


 

ي 
ون   31 من  14 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 الطلبةالتعامل مع   .2.5
 

ي "
ي ال يعت 

ون  ، ونيوبولد، —محتوى التعليم التقليدي عىل الشبكة" صكالتعليم اإللكتر  2008أونيل، فيرسر

ي تعامل مستمر مع عضو هيئة التدريس، 
ون أنفسهم ف  ي الذين يعتتر

ون  لديهم تشت  األبحاث إىل أن طلبة التعليم اإللكتر

ون أنفسهم عىل تعامل  ات رضا أعىل حول المقرر، باإلضافة إىل مستويات تعلم أعىل مقارنة بالطلبة الذين يعتتر  أقلمؤشر

بة ناجحة . يسغ األعضاء الناجحي   من هيئة التدريس جاهدين للتأكيد عىل أوجه التعليم المختلفة لتجرُ (2001)سوان، 

 للتعليم والتعلم: 

 التفاعل 

 االهتمام 

  والصلةالعالقة 

 ام االندماج  وااللتر 

  الدعم 

ة عتر المناقشة واالندماجيجب التخطيط لتعزيز المشاركة من خالل طرح أسئلة تثت  التفكت   ، فباإلمكان طرحها مباشر

امنةالنقاشية الغت   لوحاتالبالفيديو أو بطريقة  ي جميع األحوال يجب عىل متر 
السغي لتوجيه مسار المناقشات  األساتذة، وف 

ات  طرحوتجنب إعادة دون السيطرة عليها،  ةمحارص  حادية االتجاه خالل الجلسات التفاعلية المباشر
ُ
 ، وبالمقابل يجبأ

ي حالة  . تفاعل مع الطلبةالاالهتمام ب
حتمهيدية، فمن  اتمواضيع المقرر بمحارص   استعانةوف   إلتاحة  المرج 

 
تسجيلها مسبقا

ي وقتهم الخاص، وبعدها يقومون الفرصة ل
 ة لمناقشة ما تم قراءته. باالنضمام إىل جلسة مباشرِ لطلبة بمشاهدتها ف 

 االنتفاع باألسئلة 
ً
ة المفتوحة وتعليقات عضو هيئة التدريس، فهي تشجع الطلبة عىل وهدف المناقشات عادة القصت 

 من 
ً
مشاركة إجاباتهم، حيث يفضل تلخيص وتركت   المناقشات عىل نحو تعليقات اندماجية تشجع الطالب عىل المتابعة بدال

ي بداية المق. وفاصلةعبارات مسيطرة 
ي حال لم يتفاعل الطلبة ويتحتم التفاعل مع الطلبة والرد عىل كل طالب، خاصة ف 

رر، فف 

الرد عىل التعليق أو إعادة صياغة السؤال/التعليق وتحفت   الرد عليه، ويجب  سما، يجب عىل عضو هيئة التدري مع تعليق  

 ي تستحقه المشاركة الجيدة. ذكذلك منح التقدير ال

ال، ويوجد مجموعة رائعة من المصادر المتوفرة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس عىل  تحسي   ممارساتهم للتعليم الفع 

 يجمع التاىلي أفضل أرب  ع مصادر: و 

ي 
ون  في   عن التخطيط لمقرر إلكتر

اتيجيات للمحتر   أرب  ع استر

ي أكتر تفاعلية
ون   خمس نصائح لجعل الصف اإللكتر

ي 
ون  ي السياق اإللكتر

 تعامل المحارص  مع الطلبة ف 

ي 
ون  ي السياق اإللكتر

 تعامل الطالب مع الطالب ف 

ة  عمل المجموعات الصغت 

 

 

 

 

 

 

https://www.insidehighered.com/digital-learning/advice/2017/03/15/4-expert-strategies-designing-online-course
https://www.facultyfocus.com/articles/online-education/five-ways-make-online-classrooms-interactive/
https://www.rit.edu/academicaffairs/tls/course-design/teaching-elements/instructor-to-student
https://www.rit.edu/academicaffairs/tls/course-design/teaching-elements/student-to-student
https://www.rit.edu/academicaffairs/tls/course-design/teaching-elements/small-group-work


 

ي 
ون   31 من  15 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  .3
 
ون  المهارات الالزمة للتعلم اإللكتر

 

ي   .3.1
ون   المهارات األساسية للتعلم اإللكتر

 

تعزز المهارات األساسية التالية تواصل الطلبة وتعاونهم مع بعضهم البعض، وال تقتص هذه المهارات فقط عىل حياتهم 

ي المقررات الدراسية، يوض من عضو هيئة 6األكاديمية بل تمتد لتشمل حياتهم المهنية
، ولضمان دمج هذه المهارات ف 

 التدريس التفكت  باألسئلة التالية: 

ي المقرر؟ •
كت   عليها ف 

ي يمكن التر
 ماهي المهارات األساسية التر

 مقرر؟كيف يمكن للطلبة تطوير هذه المهارات وممارستها أثناء دراسة ال •

 كيف سيتم تقييم الطلبة عىل هذه المهارات؟   •

 

ي يمكن 
ي مع أمثلة تطبيقية من جامعات مختلفة والتر

ون  وفيما يىلي قائمة تتناول المهارات األساسية للتعلم اإللكتر

 استخدامها كطريقة لدمج هذه المهارات: 

 

 حيث تمكن  : قامت جامعة رايرسونالتعاون والعمل الجماعي  .1
 
ونيا اتيجية لعب األدوار إلكتر بإنشاء منصة تتناول استر

الطلبة من ابتكار مشاهد وشخصيات بزمن فعىلي وذلك باستخدام نظام الرسائل المكتوبة وبعد ذلك يتم تجميعها وإنتاجها 

 عىل هيئة "فيلم". 

 

ونيةالش: قامت كلية سينتينيال بتصميم لعبة عىل التفكتر النقدي وحل المشكالت .2 ،  الزمنمبنية عىل  بكة اإللكتر الفعىلي

 األمن والسالمة.  تخصاستطاع الطلبة التعامل مع عدة مسائل حيث باستخدام تقنية محاكاة األزمات، 

 

ي جامعة نبيسي   بوضع خطة تعلم باستخدام التعلم المستقل والمستمر .3
الحافظة خاصية : قامت مجموعة من الطلبة ف 

ونية  مثل المحتوى المتعلق بالصحة ومهارات التعلم  والموارد المستخدمة الخاصة بهم التعلمتسجيل عملية لاإللكتر

 وشبكات المعرفة.  االندماجيةالقائمة عىل االستفسارات والممارسة 

 

ي الالتواصل الفعّ  .4
ي كلية جورج براون مشاري    ع بحثية عملية تهدف إىل توسيع لغة التعلم ف 

: أجرت مجموعة من الطلبة ف 

عىل سبيل المثال، فم اللغة بمساعدة الهاتف المحمول، يراسي وذلك من خالل تصميم واختبار مبادرات تعلالفصل الد

ي ذلك القواميس الصوتية، و دمَ 
ي مهام لتعلم اللغة عتر الهاتف المحمول بما ف 

 المصطلحاتبتعريف الج أحد المشاري    ع ثمان 

ر ذاعي أثناء التنقل، والبث اإل واأللعاب التعليمية، ، واألمثال
ّ
ونية.  والتفك ي مدونات التعلم اإللكتر

 ف 

 

 االبتكار والمبادرة .5
ّ
ي : تتعاون الجامعة الدولية لل

كات باستمرار الستضافة متحدثي   ف  غات ووسائل اإلعالم مع الرسر

ات  ات  ينقطعولم  التقليديةالمحارص   إاألمر عند تحويل المحارص 
 
ونيا ارهم ومشاريعهم فاستطاع الطلبة تقديم أفك ،لكتر

، وكان للمتحدثي   فرصة التعبت  عن وجهة نظرهم المهنية من ناحية وفرصة للطلبة لتسويق عتر الشبكة وابتكاراتهم

ي أفكارهم من ناحية أخرى
كات ل، وتساهم هذه العملية عىل تبت    الطلبة.  مشاري    ع الرسر

                                                            
6 Best Practices in the Use of Technology to Integrate Core Skills into Course Content. Ontario’s Distance Education 
and Training Network 



 

ي 
ون   31 من  16 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

 اتمبادرة للطلبة من الجامعات األخرى المهتمي   بدراسة مقرر  : أتاحت جامعة كويت   ية اإلعالميةالمعلومات ومحو األمّ  .6

 
 
ونيا ، باإلضافة إىل قنوات يةنقاش لوحاتو ندوات  وقد تم طرحها بصورةحول االتصاالت والوسائط الرقمية، إلكتر

 يوتيوب. الالتواصل االجتماعي مثل الفيسبوك و 

 

ي  .7
 
ي حول الإ: أنشأت جامعة يورك مقرر التبادل الثقاف

ون  ي العالمي لكتر
تعزيز التجربة الثقافية هدف إىل والذي تغت  البيت 

كة عن طريق  طلبة يورك التفاعل مع  استطاعثقافات، فعىل سبيل المثال، مختلف الطلبة من  بي   تبادل المعرفة المشتر

، حيث ساعدت هذه المبادرة الططلبة ال ي
لبة والجامعة الالجئي   عىل الحدود التايالندية لمناقشة قضية التغت  المناح 

ي تحقيق تواصل فع  
ي حل القضايا البيئية. عىل حد سواء ف 

 ال بي   الثقافات والمساعدة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  17 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 صفات المتعلم الناجح .3.2
 

  هذكر تم كما ف
 
ي القسم السابق، يوف

ي فرصة لتعزيز ودمج المهارات األساسية م اإلير التعلف 
ون  لحصول عىل المعرفة للكتر

وتطبيقها عىل المدى محتوى المقرر، مما يوفر بيئة تدعم التعلم والممارسة فيؤدي ذلك إىل إتقان المهارات  تطبيقها عىلو 

  البعيد 
 
. ووفقا ي

 7ناجيلك وبالتاىلي إىل النجاح الوظيف 
ُ
ي ت
 المتعلمي   مت    ، هناك ثالث مجموعات أساسية من الخصائص التر

 "  إ"الناجحي  
 
ونيا ات البيئية وخصائص التعلم السماتوهي  ،لكتر  . الشخصية والمتغتر

وحيث تختلف  ،: مثل االستقاللية والمسؤولية والفضول والكفاءة الذاتية والسيطرة الداخليةالشخصية السمات .1

ي تخدمها الجامعة، يحتاج عضو هيئة التدريس إىل فهم الخصائص الفردية لكل 
الشخصيات بحكم تنوع فئة الطلبة التر

 طالب )متعلم(: 

 

. طلبة الجيل األول: هم أول  • ي
ون  سنح لهم الفرصة بالتعليم اإللكتر

ُ
شهم ت

ُ
 أفراد أ

ية:  • ية وال مقدمة بيمكن أن يمثلوا تحدًيا خاصة إذا كانت المنصة المستخدمة و متعلمو اللغة اإلنجلت   اللغة اإلنجلت  

 . تتوفر باللغة العربية

 . الطلبة الدوليي    •

: الالطلبة غت   •
 
ي المدارس الثانوية والمستعدين أكاديميا ة زمنية طلبة بعض خريجر المنقطعي   عن الدراسة منذ فتر

 . طويلة وطلبة إعادة القبول

 الطلبة  •
 
 . األطفال أو أفراد األشة اآلخرين هم منذوي  لالرعاية:  مي مقد

 . الطلبة الموظفي   بدوام كامل •

ي الطلبة  •
ون   . ذوي الدهاء اإللكتر

 . طلبة من ذوي رهاب التكنولوجيا ال •

 . الكتابة(و والقراءة  والحركية أنماط التعلم المختلفة )البصية والسمعية يالطلبة ذو  •

 . االحتياجات الخاصة يالطلبة ذو  •

 اجتماعية واقتصادية متدنية: وقد ال يتمكنون من تحمل تكاليف التكنولوجيا المطلوبة.  طبقاتالطلبة من  •

 

ات البيئية:  .2 المواد المتعلقة بالمقرر، وتحديد كذلك والدعم و  ل إىل التكنولوجيا مثل بيئة الدراسة، وسهولة الوصو  المتغتر

 بالتواصل أو العزلة.  هدور المتعلم، وشعور 

 

ويكون خاص يجب عىل أعضاء هيئة التدريس تشجيع الطلبة عىل تحديد مكان للتعلم  خلق بيئة مناسبة للتعلم:  •

ي كل  من البيئة  وعىل يتم استخدامه لألنشطة األخرى، ال 
تقليل المؤثرات الخارجية مثل الضوضاء وأنواع التشتت ف 

ة  إن كان ال يتصلوالرقمية. فعىل سبيل المثال، إغالق متصفح الويب  المحيطة وإيقاف إشعارات القائمة بالمحارص 

امج األجهزة  األخرى.  والتر

 

 إدارة التكنولوجيا وسهولة الوصول إىل المواد المتعلقة بالمقرر •
ُ
صح الطلبة : يجب عىل عضو هيئة التدريس ن

ي توصيف المقرر أو المواد األخرى المقدمة.  بتحضت  
 التكنولوجيا المطلوبة كما هو مذكور ف 

o امج أو التطبيقات المطلوبة )مثل زوم،  تحميل التحقق من: الحسابات والتطبيقات مايكروسوفت و التر

ي المقرر الصالتأكد من إلخ(، و و تيمز، 
 حيح وباللغة المرغوب فيها. التسجيل ف 

                                                            
7 Keegan, D. (1996). Foundations of distance education (3rd ed.). London, UK, and New York, NY: Routledge. 



 

ي 
ون   31 من  18 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

o  :عىل سبيل المثال، تجهت   أية أسالك وتوصيالت كهربائية أو أي أجهزة إضافية مثل الفأرة  األجهزة

 ولوحة المفاتيح وما إىل ذلك. 

o  استخدام سلك لالتصال و شبكة الالسلكية إن أمكن، هذه ال: تقليل االعتماد عىل "الواي فاي"شبكة

ي  العنكبوتيةبشبكة 
ة، وتسليم الواجبات قبل الموعد النهان  وتحميل محتوى المقرر قبل المحارص 

ي حال فقدان االتصال 
 . بالشبكةللتسليم لتجنب أي تأخت  ف 

 

: يجب عىل أعضاء هيئة التدريس تشجيع الطلبة عىل طلب الدعم عند الحاجة. سهولة الوصول إىل الدعم •

 
ُ
. قدم جامعة قطر خدمات متعددة لدعم للطلبة فت

 
 أو غت  أكاديميا

 
 سواء أكاديميا

ي التعلم اإلدراية  تتوجب: تحديد دور المتعلم •
ي الطلبة بدورهم ف 

ون   ،كيفية التعلم  حولدورهم يتمحور ف ،لكتر

قد تكون أهم نتائج التعليم عىل المدى الطويل هي زيادة قدرة الطلبة عىل التعلم بسهولة وفعالية أكتر و 

، وذلك بسبب المعرفة 
ً
ي يكمستقبال

(. 1966سبونها وإلتقانهم عملية التعلم )جويس وويل، توالمهارة التر

ي أف
.  االرتقاءسلوب التعليم له تأثت  كبت  عىل قدرة الطلبة ف  ي

 إىل التعليم الذانر

وذلك سبب ترك الطالب للدراسة، : قام تينتو بطرح مخطط يهدف إىل توضيح خلق أساليب الشعور بالتواصل •

ي تؤثر عىل استمرارية الطالب ولجو من خالل مجموعة من 
وركز تينتو بشكل  ،االنسحابإىل  ئهالعوامل التر

مليات التفاعل بي   الطلبة أنفسهم، وبي   الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وبي   الطلبة ع خاص عىل أهمية دور 

ي عامل مع المؤسسة التعليمية يعتتر  واالندماجحيث أوضح أن زيادة التفاعل  ،والمؤسسة التعليمية
ال ف  فع 

 ر هيئة التدريس واألقران، وكذلك محاو  و ، فيقدم المخطط محاور أساسية كالتفاعل بي   عضاستمرارية الطالب

 . 8االندماج االجتماعي واألكاديمي 

 

ي تتضمن التعلمعملية خصائص  .3
ة  التوقعات تجاه: والتر ، لإلاالتعليم  معالمقرر، والختر ي

ون  ، وإدارة  واالنضباطكتر ي
الذانر

، يتوجب عىلمساعدة الطلبة عىل تحقيق لو  . الوقت، وإدارة المعلومات المتعلقة بالمقرر  ي
ون  عضو  أهداف المقرر اإللكتر

اتيجيات تشجيع هيئة التدريس  ي الطلبة عىل استخدام استر
اتيجيات  االنضباط الذانر ي  اإلدراكمثل استر

 المعرف 

اتيجيات التحفت   والسلوك. 
 واستر

 

ي  •
 االنضباط الذانر

o اتيجيات ي  استر
" اإلدراك المعرف  : تشت  إىل األساليب المستخدمة لمساعدة الطلبة عىل فهم كيفية "التفكت 

هم. ويمكن لعضو هيئة التدريس استخدام  اتيجيات لمساعدة الطلبة الذين يعانون من هذه اال بتفكت  ستر

ي التعلم عن طريق وضع خطة مناسبة 
تباعها بشكل مستمر إىل أن تصبح جزء لهم حتر يتم اصعوبات ف 

 .من الروتي   

o اتيجيات التحفت   والسلوك
متعلقة أهداف اتخاذ : يجب عىل عضو هيئة التدريس تشجيع الطلبة عىل استر

، وتشجيعهم لمقرر، وتتبُ با  . زمألإن  الدعم عىل طلبع تقدمهم التعليمي

 

 إدارة الوقت •

o  ي
ي بالمرونة، : يتمت   التعلم اإلإنشاء جدول زمت 

ون  ة قد تسببلكتر   وهي مت  
 
فبدون جدول  للبعض، تحديا

ات الدراسية ،  التقليدية المحارص  ي
ي  يجد الطالبأو وجود خطة زمنية للتعلم الذانر

تأجيل المهام  سهولة ف 

ي المواعيد المحددة
لذا يجب عىل عضو هيئة التدريس تحديد الواجبات  ،أو عدم تسليم الواجبات ف 

التقييم بشكل واضح للسماح للطلبة بإنشاء جدول دراسي  أدواتلجميع  ةد النهائييعاالمطلوبة والمو 

 خاص بهم يتضمن المواعيد الهامة والنهائية. 

                                                            
8 Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of 
Educational Research, 45(1), 95. 



 

ي 
ون   31 من  19 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

o  ي حال وجد الطالب 9بومودورو تقنية
: وهي تقنية إلدارة الوقت ويمكن لعضو هيئة التدريس النصح بها ف 

 بسهولة
 
كت   عىل اه الطريقة فستساعده هذ ،يصف انتباهه ويتشتت ذهنيا

ي المهاملتر
محددة ومكافأة ال ف 

اتنفسه  ة بفتر  خطوات التباع هذه الطريقة:  خمسوهناك  ،الراحة ألخذ قسط منمن الوقت  قصت 

  .ي يتعي   القيام بها
 تحديد المهمة التر

  دقيقة.  25ضبط المؤقت لمدة 

  .العمل عىل المهمة 

  ة )إنهاء العمل عندما ينتهي الزمن المحدد احة قصت 
ووضع عالمة صح دقائق(  5-3وأخذ استر

احة  . لتعليم أول استر

  ة(البومودور )من  دوراتبعد أربعة احات القصت 
احة أطول )يسمح أخذ ، االستر  30-15استر

 . الخطواتدقيقة(، وإعادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Francesco Cirillo (2006). Pomodoro Technique. 



 

ي 
ون   31 من  20 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 إدعم الطلبة  .3.3
 
ونيا  لكتر

 

 للقسم السابق، ا
 
ذ تباعا ، وتقديم  من خاللوقت لمساعدة الطلبة الأعضاء هيئة التدريس  أن ُيخصص ُيحب  التحفت  

المناسب من  القدر يحتاج عضو هيئة التدريس إىل توفت  ف . أدائهم، وتوفت  فرص تعليم فردية ومتابعة، والدعم، النصيحة

ي بيئة الطلبة يتعلمون بشكل أفضل عندما يشعرون باالهتمام و  إن حيث ،الدعم والتشجيع بشكل مستمر 
التقدير والدعم ف 

التعلم الخاصة بهم. وفيما يىلي العنارص األساسية لدعم الطلبة: التواصل والمشاركة واألداء والشفافية
10 . 

 إوكما تتمتع طبيعة المقررات الدراسية  ،: ويعتتر مفتاح أساسي لتقارب عضو هيئة التدريس والطالبالتواصل •
 
ونيا لكتر

امنة، فيُ  تكرر غيابه والتواصل  نعم  عضو هيئة التدريس أن يتابع حضور الطلبة ويأخذ مالحظة نصح من بأنها غت  متر 

ي حال وجد أستاذ المقرر طالب يكرر أسئلته ويسأل
ة ها معهم. وكذلك، ف  عىل عدم فهمه للمحتوى بشكل ، فتلك عالمة بكتر

ة واإلجابة عىل أسئلته باس . جيد   المتاحة خاصيات النظامتخدام يمكن جدولة اجتماع فردي مع الطالب بعد المحارص 

ه فيديو أو الو أسواء بالصوت،   للتأكد من إشباع حاجة الطالب التعليمية.  ا غت 

  

: يوفر نظام البالك بورد طرق لمتابعة حضور الطلبة ومتابعة تجاوب  هم عىل لوحة المناقشة، ويمكن استخدام المشاركة •

حتر غياب طالب ما عن المشاركة أو ضعف أدائه وانخراطه  وعند  ،لمعرفة مستوى مشاركة كل طالب الخاصيةهذه 

خطار مركز اإلرشاد النفسي لدعم الطالب ومساعدته. إعادة، يجب عىل عضو هيئة التدريس متابعة الطالب أو  أصبحت

 ليسهل التعامل معها وتوفت  المساعدة المناسبة. 
 
 فمن المهم تحديد هذه العالمات مبكرا

 

 وذلك من خالل درجاته  : يجب عىلأداء الطلبة •
 
ي أدواتعضو هيئة التدريس مراقبة أداء الطالب أكاديميا

 الُمكتسبة ف 

ي حال كان ، يُ انخفض أداء الطالب ذا التقييم المختلفة للمقرر، وإ
ة وتزويده بالتوجيه الالزم. أما ف  فضل التواصل معه مباشر

 ألكتر من طالب، فيُ 
 
 مناقشة هذا األمر ووضع خطة لتصحيحه. لة التالية نصح بتخصيص وقت من المحارص  األداء ضعيفا

 

• )
 
 الشفافية )كن واضحا

o وع معي   أو ممارسة مهارة معينة ي مرسر
ح أهمية المطالبة بالمشاركة ف   شر

o ح التوقعات ل قائمةم ااستخد  ومعايت  النجاحلمهام أو نظام تقييم معي   لرسر

o ي لالقلق الناتج عن اال العمل عىل معالجة وتقليل
ها  تباسات ف  )الشعور بالخمول أو التحدي أو  المفاهيم أو غت 

 االرتباك(

o تشجيع الطلبة عىل التفكت  بما تعلموه 

o  ي تذكت  الطلبة بالموارد المتوفرة
ونيةالمقرر والحرم الجامغي والساعات المكتبية  ف   اإللكتر

 

 

 

 

 

                                                            
10 Nelson Hui. (2020). How faculty can spot and support struggling online students. Pearson Online Learning 
Services. 



 

ي 
ون   31 من  21 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

ي  .3.4
اض   أهمية "المجتمع" االفتر

 

ي دائرةاألبحاث بأن  أوجدت
عنارص  ويعدد التاىلي عملية تعلم أعضاء هذا المجتمع. ز من شأنه تعزيمجتمع ال التواجد ف 

ي 
ذكر باستمرارالمجتمع التر

ُ
 : 11ت

 مشاركة نفس الهدف .1

 من ينتمي ومن ال ينتمي  تحدد حدود  تكوين .2

 وتنفيذ القواعد والسياسات المتعلقة بسلوك المجتمع وضع .3

 التفاعل بي   أعضاء المجتمع .4

ام والدعم ب .5  ي   أفراد المجتمعمستوى الثقة واالحتر

ي الذي يخوض مجتمع ال ومن خالل
  عملية التعلمف 

 
"تحقيق ما ال يستطيعون تحقيقه  عىل الطلبة يتم مساعدةمعا

. وكالعادة بالفصول الدراسية التقليدية، وجود طلبة غت  متفاعلي   وغت  منخرطي   مع غياب التعامل المباشر " خاصة وحدهم

ي بمجتمعهم يؤدي إىل 
، فعىل النحو الفادتهم. فرص است تدن  ىل بناء واستدامة مجتمع التعلم وعلتعلم عىل االطلبة  يحرصمثاىلي

ح األبحاثالخاص بهم. ولكن من ناحية أخرى، 
 
وض

ُ
ي مجال ت

ي حث  ف 
 ف 
 
 أساسيا

 
بية بأن عضو هيئة التدريس يلعب دورا التر

 الطلبة عىل المشاركة واالنخراط كأعضاء لهذا المجتمع. 

ي لخلق بيئة 
اض  وتشمل مسؤولية عضو هيئة التدريس تسهيل الجوانب الشخصية واالجتماعية للمجتمع التعليمي االفتر

ي تعلم ناجحة. ومع ذلك، فإن تسهيل هذه الجوانب ال يخلو من التحديات ألن التعليم 
ون   بخلوها يتضمن تقنيات تتسم  اإللكتر

 هيئة التدريس الذي يُ  نصح عضو لذا، ي   ،من الجانب الشخضي واالجتماعي 
ّ
 م عل

 
ونيا ي للطلبة حتر يشعروا  إلكتر

بأن يكون مرن 

ي عن طريق بعض األفكار التالية:  ،بوجوده
اض   ويمكن ألستاذ المقرر تعزيز حس االنتماء للمجتمع التعليمي االفتر

 حفظ أسماء الطلبة ومناداتهم بها 

  مع تعلماستخدام أنشطة  
ّ
ن بزميل-راألقران مثل "فك  رك"شا-اقتر

 ة اتتشكيل مجموع  صغت 

  المشاري    ع إلنتاجمجموعات عمل الدمج 

  وتنفيذهاإوضع قواعد آداب التعامل 
 
ونيا  لكتر

 خلق مواضيع متمركزة حول وسائل اإلعالم االجتماعية 

  ي
اض   تعيي   قادة من الطلبة للمجتمع االفتر

  ي
ون   تقديم بعض ألعاب التعلم اإللكتر

  اتيجيات مع بعضهم البعض )ما يعرفونه عن موضوع ما، أو نصائح للدراسة، دعوة الطلبة لمشاركة معلومات أو استر

 أو كتابة ورقة، أو معالجة مشكلة، أو مواضيع أخرى(

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Vesely P., Bloom L. and Sherlock J. (2007). Key Elements of Building Online Community: Comparing Faculty and 
Student Perceptions. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol 3. No3. P 235-236. 



 

ي 
ون   31 من  22 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 مسؤولية عضو هيئة التدريس .3.5
 

 َ  شر
ُ
ي بقدرته عىل ح القسم السابق تمت

اض  ي شبكةنضمتو الطلبة  ربطع المجتمع االفتر
الة من األ  هم ف  كما سلط   ،ء عضا فع 

ونية إبالمجتمع وخلق بيئة تعليمية  انتمائهمالضوء عىل مسؤولية عضو هيئة التدريس لدعم الطلبة وطمأنتهم لتعزيز  لكتر

ي مسؤولياتهم تجاه الطلبة: سليمة
ي يمكن أن تساعد أعضاء هيئة التدريس ف 

 . وفيما يىلي بعض اإلرشادات التر

  تصميم المقرر الدراسي 

o  الوصول إليه بسهولة مثل )ملفاتإنشاء محتوى يمكن PDF  الفيديو، والتنسيق، مقاطع قابلة للبحث، ترجمة

 لخ(إاأللوان، وإضافة 

o ي المجال
 .اختيار مقاالت أو مواد تعليمية متنوعة من قبل الباحثي   ف 

o ي يمكن للطلبة الوصول إليها
 .اختيار الموارد التر

 

 توصيف المقرر 

o  ح اإلجراءات وطريقة التواصلوضع توقعات واضحة ألهداف التعلم وشر 

o تضمي   موارد الدعم 

o المرونة 

 

 ونية  الجاهزية اإللكتر

o  َي حيث إنها مفيدة وموثوقي
ون  ح بعض الباحثي   أدوات للجاهزية اإللكتر . 12وتعزز معدالت الحضور والنجاحة قتر

ال، قد يجد الطلبة ي فع 
اض  ( أو مجتمع افتر ي

ون  أنفسهم منعزلون عن  فمن دون أستاذ ماهر )منسق النظام اإللكتر

تدفع هذه العوامل إىل كثت  من الطلبة ، ، وباإلضافة إىل معوقات أخرى كالتحديات األكاديمية أو التقنيةالمقرر 

 .  باالنسحاب من المقرر بشكل رسمي أو حتر غت  رسمي

  

  نفسه األستاذ تقديم 

o ما الذي يجعلك متحمس 
 
 لتقديم هذا المقرر؟ ا

o اغتنم هذه الفرصة للتواصل 

o ب من الطلبة  وشارك معلومات شخصية بهدف التقر 

 

 ونية  وضع قواعد فصلية إلكتر

o كةطلبة قواني   أساسية يرجع إليها ال ر المسؤولية المشتر
ّ
 لتذك

 

 تعريف الطلبة بأنفسهم 

o  تعزيز المجتمع التعليمي 

 

 عن الُمتعلم 
 
 تغيتر البيئة عوضا

o  ي يحتاجها صمم بيئة تضم مختلف أساليب التعلم
 الطلبةالتر

 

                                                            
12 Watkins, R., Leigh, D., & Triner D. (2004). Assessing readiness for e-learning. Performance Improvement 
Quarterly, 17(4), 66-79. 



 

ي 
ون   31 من  23 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 أدوات التقييم  .4
 

ي  .4.1
ون   أفضل الممارسات ألدوات التقييم اإللكتر

 

ونية:   يجب مراعاة العوامل التالية عند إعداد أدوات التقييم للمقررات اإللكتر

 

قي  صالحيةال .1
ُ
ي الوقت ذاته : فت

تتضمن أهدافه، فعىل سبيل المثال، إن كانت من أهداف م األداة مخرجات التعلم وف 

 توظيف التحليل النقدي، فال بد من احتواء األداة عىل هذا الُمخرج. المقرر 

 

التحصيل األكاديمي للطالب، فمن المحتمل أن تكون األداة : فيجب أن تعكس نتيجة أداة التقييم )الدرجات( موثوقيةال .2

بالِ  صالحة
ُ
 ولكنها تعكس نتائج ت

ُ
 غ أو ت

ً
، فمثال ي

 درجة الطالب قلل من مستوى الطالب الحقيفر
 
ونيا م إلكتر

 
د
ُ
ي امتحان ق

ف 

ي السياق التقليدي. ومن أهم األ 
مها ف 

 
ي امتحانات قد قد

مور مسألة قد تظهر أقل من المستوى الطبيغي لدرجاته ف 

اق أداة التقييم،  ة المتدنية الدرجات، االنتحال األكاديمي واختر ي حالة التكليفات الصغت 
احتمالية تسمح بال  فتلكفف 

ي يؤثر فيها االنتحال بصورة  التأثت  عىل االنتحال عىل
التحصيل العام، خالف أدوات التقييم الثقيلة كاالختبارات والتر

ة.   كبت 

 

ي يندرج تحتها الوقت المستغرق لتحضت  الكفاءة .3
وتصليحها وكذلك الوقت ها : فيجب األخذ باالعتبار كفاءة األداة التر

 ما ال 
 
ي األداة نفسها، فالعروض الفرديةالذي يستغرقه الطالب إلكمالها، وأحيانا

تكون  تتوافق الصالحية والكفاءة ف 

 .
 
ا  كبت 

 
 صالحة ولكن تستغرق وقتا

 

ما إن كانت أداة جديدة لم ُيسبق تطبيقها. الفهم واإللمام .4  : من المهم أن يفهم الطلبة متطلبات أداة التقييم، وال سي 

ل حتر يكون الطالب عىل أتم االستعداد  ح ُمفص   تقديم طالب الختبار "الكتاب المفتوح" ألول مرة يستدعي شر
ً
فمثال

ي لتعريف ال  بمتطلبات األداة. طلبة لتقديم هذا التقييم، وقد يتطلب األمر إىل عقد اختبار تجريتر

 

ية .5
ّ
ط االتصال بالشبكة االتصال بالشبكة والمسائل الفن

ونية( لتقديم أداة التقييم )مثل االختبارات اإل: لو اشترُ لكتر

 
 
 حصول بعض المشاكل الفن

 
وقع أيضا

ُ
، ومع ية من طرف األستاذ أو الطالبفُيتوقع مواجهة بعض التحديات، ومن المت

 
 
ال صحة  ن من مواجهة الطالب للمشاكل الفنية، فقد يلوم أداؤه الضعيف عىل مشاكل فنيةذلك، فمن الصعب التيق

 لها. 

 

م عن بعد" لمساعدة أعضاء هيئة التدريس
ّ
ي بيئة التعل

ت جامعة قطر دليل "أفضل ممارسات تقييم الطلبة ف 
 
عىل  وقد أعد

ي السياق 
ي يمكن استخدامها ف 

ي مقرراتهم، ويحتوي الدليل عىل تسعة من طرق التقييم التر
تخطيط وتطبيق أدوات التقييم ف 

، ويمكن ألعضاء ا ي
ون  : اإللكتر ي

ون    /p59LU35https://bit.ly لهيئة الوصول إىل الدليل عتر موقع المركز اإللكتر

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/35LU59p


 

ي 
ون   31 من  24 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

ح مبسط ويَ   كل من التسع طرق للتقييم: لعرض التاىلي شر

 

 الكتاب المفتوح اتاختبار  .1

لدى الطلبة، وتقوم بتقييم  العاىلي تقييم مهارات التفكت  والتعلم ذات المستوى إىل اختبارات الكتاب المفتوح  تهدف

من خالل إمكانية الوصول إىل مالحظاتهم أو و األسئلة والمشكالت  عن طريقعىل تطبيق معارفهم ومهاراتهم هم قدرات

تبهم
ُ
 أثناء االختبار. أو أي موارد مطبوعة أو رقمية أخرى يَ  ك

 
 سمح بها األستاذ رسميا

 

 األسئلة المقالية .2

 ما تكون إما مفتوحة حيث يتم تشجيع الطلبة عىل الصياغة والتعبت  عن آرائهم الخاصة حول موضوعات المقرر 
 
وغالبا

السؤال الواحد الواسعة، وإما تركز عىل موضوع معي َ  يحدده األستاذ، وعادة ما يعط وزن أكتر لألسئلة المقالية )أي أن 

 
َ
 ُيحد

 
  المتعدد  االختيار مقارنة بأسئلة  درجات(ة د له عد

ً
ي تحمل عادة

  والتر
 
  وزنا

 
 . منخفضا

 

ة واالمتحانات "اآللية" من خالل نظام البالك بورد .3  االختبارات القصتر

ي شكل 
وهي آليات تقييم يتم تنفيذها باستخدام البالك بورد، حيث يقوم المحارص  بإنشاء أسئلة فردية وتجميعها ف 

 عىل الطلبة لإلجابة عليها. آنذاك النظام والذي يقوم بعرضها اختبارات باستخدام 

 

ي يوفرها الناش   .4
 االختبارات واالمتحانات "اآللية" النر

 
 
ون بنوك من األسئلة )أو حتر اختبارات كاملة( كجزء من الكتاب الدراسي ما يُ  غالبا ألعضاء هيئة يمكن ، و نسر  الناشر

ي  لمساعدتهماألسئلة  استخدام هذه التدريس
ونية، وكذلك اختباراتهم  كتابة  ف  اختيار األسئلة بشكل  هميمكناإللكتر

 . فردي )أو حذفها( وتحريرها لتتماسر بشكل أفضل مع أسلوب التدريس الخاص بهم

 

 ذو الخطورة العاليةالتقييم المجزأ  .5

 من إجراء اختبار 
ً
ائح، فعىل سبيل المثال، بدال إذ يستدعي هذا النوع من التقييم تقسيم أداة التقييم المختارة إىل شر

ي واحد بوزن 
ة للطلبة بوزن  تثالثة اختبارا٪، يمكن إجراء 30نهان   ٪. 10قصت 

 
وع التخرج .6 وع المقرر أو مش   مش 

وع فردي أو جماعي يشمل غالبية الموضوعات  عد المشاري    ع فرصة للطلبة لتطبيق هو مرسر
ُ
ي تناولها المقرر، وت

التر

ي تشمل التفكت  النقدي وحل المشكالت مهارات التفكت  
 .العليا ومهارات التعلم والتر

 

 المناظرات .7

يرها  تتيح المناظرات للطلبة المشاركة و  ،وهي مناقشات تتناول مسألة معينة يتم فيها طرح اآلراء واألفكار ومناقشتها وتتر
ي الفصل. الفعالية و ب

 مناقشة والدفاع عن وجهات نظرهم حول الموضوعات والقضايا المعروضة ف 
 

 العروض التقديمية  .8

يستخدم الطالب خالل العروض التقديمية صوته مستعيناً بأي أدوات مرئية )ملف باوربوينت، مواد، ملصقات، إلخ( ليشرح 

 ح موضوع أو أكثر للحضور.ويوض  

 

 



 

ي 
ون   31 من  25 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

 

 لألعمال التعليميةملف الطالب  .9

 يتكون هذا ملف من عينات من مهام قام بها الطالب خالل الفصل الدراسي ُمجمَ 
 
ح تحقيق الطالب عة كإثباتات توض

 لألهداف والمخرجات التعليمية المحددة أو معايت  التقييم. 

 

ية: ويوضح الجدول التاىلي مقارنة بي   هذه التسع أدوات من حيث الموثوقية والكفاءة 
 
 واالتصال بالشبكة والمسائل الفن

 

ية الكفاءة الموثوقية  
ّ
 االتصال بالشبكة والمسائل الفن

  قليلة الخطورة متدنية ةمتوسط الكتاب المفتوح اتاختبار 

 قليلة الخطورة متدنية ةمتوسط األسئلة المقالية

ة واالمتحانات "اآللية"   عالية الخطورة ةعالي متدنية البالك بورد عىلاالختبارات القصت 

ي يوفرها الناشر 
 عالية الخطورة عالية متدنية االختبارات واالمتحانات "اآللية" التر

 قليلة الخطورة متوسطة متوسطة التقييم المجزأ العاىلي المخاطر

وع التخرج وع المقرر أو مرسر  قليلة الخطورة متدنية متوسطة مرسر

( المناظرات
 
ونيا دمت إلكتر

ُ
( متوسطة عالية )لو ق

 
ونيا دمت إلكتر

ُ
 عالية الخطورة )لو ق

( العروض التقديمية
 
ونيا دمت إلكتر

ُ
( متدنية عالية )لو ق

 
ونيا دمت إلكتر

ُ
 عالية الخطورة )لو ق

 قليلة الخطورة عالية متوسطة ملف الطالب لألعمال التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  26 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 

 عالية المستوى رفية تقييم المهارات المع .4.2
 
ونيا  إلكتر

 

 
ُ
ي أو تقليدي(، فإن —حدد ُمخرجات التعلم نوع أدوات التقييم المطلوبة للمقررت

ون  بغض النظر عن سياق التعليم )إلكتر

ي اإل هدفت المخرجات إىل تقييم المهارات المعرفية العالية المستوى كالتحليل والتقييم و 
اتباع أدوات  لألستاذ نتاج، فال ينبغ 

 
ُ
م ت جاع المعلومات ببساطة، بل ُينصح تطبيق أدوات تقييم صحيحة كالعروض التقديمية واختبارات قدرة الطالب قي  عىل استر

 الكتاب المفتوح. 

 اختبارات الكتاب المفتوح .1
تبهم أو أي موارد مطبوعة أو رقمية أخرى يسمح بها ُصممت هذه االختبارات للسماح للطلبة 

ُ
بالوصول إىل مالحظاتهم أو ك

 أ
 
 األستاذ رسميا

ُ
م هذه األداة مهارات الطلبة عىل تطبيق معارفهم ومهاراتهم عن طريق ثناء االختبار، وت ية الاألسئلة طرح قي  كم 

 نظرية حسب مواضيع المقرر. المسائل الو  المشكالتأو 

 

 التحضتر الختبارات الكتاب المفتوح

ها اختالق تصورات قائمة عىل مشكالت،  األستاذ : فبإمكان أعضاء هيئة التدريس - وُيطلب من الطلبة تفست 

ية أو وصفي  وتوظيف المعرفة المكتسبة خالل المقرر، فيُ  ة حيث يقوم بتحليلها عط الطالب بيانات كم 

ها. وأمثلة عىل ذلك قد تكون:   وتفست 

o يختلف موقف هذا عن ذاك؟ ذا لما 

o  ...  قارن بي  

o ؟
 
 من بي   الحجج المختلفة، أيهما األكتر إلحاحا

o  ،غت   ولماذا؟إن سنحت لك الفرصة
ُ
 ماذا ست

o   قي
ُ
 م المسألة التالية؟كيف يمكنك أن ت

o  ؟واجهتك نفس المسألةما العالجات البديلة الممكنة إن 

 

: يتوجب عىل الطلبة معرفة إجراءات هذه االختبارات، وُينصح أن يقدموا اختبارات تجريبية قبل أي الطلبة -

من اختبارات  ال يقل صعوبةاختبار مندرج تحت أدوات التقييم، وعليهم إدراك أن هذا النوع من االختبارات 

 الكتاب الُمغلق. 

 

 ارات الكتاب المفتوح وجمعُ يمكن توزي    ع اختب: كيفية تطبيق اختبارات الكتاب المفتوح
 
ل أيضا

 
ها عتر البالك بورد )وُيفض

امن )حيث يبدأ جميع الطلبة  Turnitin استخدام لتقليل احتمالية االنتحال(، كما ُيمكن تقديم االختبارات بشكل متر 

امن )حيث يتم منح الطلبة عدة ساعات إلكمال االختبار وفق جدول  ونهاالختبار وينه ي نفس الوقت(، أو بشكل غت  متر 
ف 

ي كبديل لتقديم 
ون  يد اإللكتر ي حالة مواجهة إشكاليات تقنية مع نظام البالك بورد، يمكن اعتماد التر

(، وف  ي متغت  
زمت 

 االختبارات. 

 

 إذا تم إنشاء : مزايا اختبارات الكتاب المفتوح
ُ
شجع الطلبة عىل اختبارات الكتاب المفتوح بشكل صحيح، فيمكن أن ت

ي التعلم 
 الاالنخراط ف 

ً
من اختبارات الكتاب  عاىلي التفكت  الذي يتطلب التفكت  النقدي والتحليل وحل المشكالت بدال

 
 
ي غالبا

  المغلق األكتر بساطة والتر
ُ
  ،ركز عىل مهارات الحفظما ت

 
، يمكن أن تتضمن بشكل كاف   فإذا تم إعداد الطلبة مسبقا

 
ً
  اختبارات الكتاب المفتوح أسئلة أكتر تفصيال

 
 وتحد
 
ي اختبارات الكتاب المغلق يا

 .من نظرائها ف 

 



 

ي 
ون   31 من  27 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

"اختبارات الكتاب المفتوح"، قد عىل شكل عند معرفة الطلبة بأن التقييم سيكون : عيوب اختبارات الكتاب المفتوح

، يجب عىل األساتذة إعطاء يعتقدون أنه ال داعي للتحضت  أو  الدراسة، ومن أجل التغلب عىل هذا المفهوم الخاط 

ي شكل اختبار "عينة
ي ستتناولها االختبارات ف 

أسئلة  " يضمالطلبة أمثلة واضحة عىل أنواع األسئلة )والمهارات( التر

ي الصعوبة والتوقعات للتقييم الفعىلي 
 . مشابهة ف 

 

 جاء االطالع عىل الروابط األتية: ختبارات، الر ولمصادر إضافية حول هذا النوع من اال 

 : ي
ون   https://bit.ly/3fG8Sqv دليل اختيار أدوات التقييم الصحيحة للتعليم اإللكتر

: اختبارات الكتاب المفتوح:   /7E0Qe35https://bit.ly الدليل الشامل لألكاديميي  

 https://bit.ly/2LgVcV3 اختبارات الكتاب المفتوح: 

 

 العروض التقديمية .2

 وباالستعانة باألدوات 
 
م العروض التقديمية مدى اكتساب الطلبة للمعلومات من خالل التعبت  عن فهمهم شفويا قي 

ُ
ت

وري معرفة أن ملف المرئية ) ح مفاهيم معينة للجمهور، ومن الص  ة، أو ملصقات( لرسر باوربوينت، مجسمات فعلي 

 
ُ
ي ت
ون  ي السياق اإللكتر

ي العروض التقديمية ف 
م مدى استيعاب الطالب فقط، وال تستهدف تقييم مهارته ف   اإللقاء.  قي 

 

 التقديمية: طلبة التحضتر لعروض ال

ح كيف تتناسب المعايت  مع مخرجات التعلم، ويجب أن  يجب: أعضاء هيئة التدريس -
 
وضع نماذج تقييم توض

ي عىل 
يكون النموذج واضح وقابل للتقييم، وعىل عضو هيئة التدريس مشاركته مع الطلبة. وعند التقييم، ينبغ 

كت   عىل المحتوى المعروض 
. ويصف النظر عن ضعف اللغة وخجل الطالب األستاذ التر  وال يتحت   

 

ي الحصول عىل نموذج التقييم قبل : الطلبة -
يتوجب عىل الطلبة معرفة إجراءات هذه العروض، ولهم الحق ف 

ل لُس  ح مفص   التقديم مع شر
ّ
 م التقييم، وعليهم التدريب وإدارة وقت العرض كما ُيحدد األستاذ. ل

ة" عتر المنصات اأداة العروض التقديمية: كيفية تطبيق   ,Webex, Collaborateلمتوفرة )يمكن تقديم العروض "مباشر

Microsoft Teamsإنشاء جلسة منفصلة لكل  (، فإن أراد عضو هيئة التدريس تقييم كل طالب عىل حده، فسيتوجب عليه

اضية الجانبيةطالب أو استخدام  ، يمكن للطلبة خاصية الجلسات االفتر ثم  العروض تسجيل، وباإلضافة إىل التقديم المباشر

تها. ، وهذه الطريقة غت  محب  "الباوربوينت" يوتيوب كعرض تقديمي شديالتحميلها عىل البالك بورد أو   ذة لقلة فعالي 

عد العروض التقديمية طريقة ممتازة ألعضاء هيئة التدريس لالبتعاد عن الدور المتمركز حول العروض التقديمية: مزايا 
ُ
ت

ي الفصل الدراسي وخلق المزي
ي التعليم والتعلم. ويُ المعلم ف 

ركز عىل الطلبة ف 
ُ
ي ت
مكن لهذه العروض أن تمنح د من المناهج التر

 مهمة لمعالجة المعرفة بفعالية، واالهتمام بما ُيفكر فيه اآلخرون، وفهم آرائهم الخاصة وصياغتها بشكل 
 
الطلبة فرصا

ي تسمح لألستاذ بتقييم ، أفضل
 الموضوع المطروح. مستوى إلمامهم ببجانب فقرة األسئلة التر

 مكثفة من حيث التصحيح وإعطاء المالحظات، العروض التقديمية: عيوب 
 
ستهلك العروض التقديمية جهودا

َ
ُيمكن أن ت

، وعىل غرار المناظرات والمشاري    ع،  مظهر وقد ُيركز الطلبة عىل   من المحتوى الفعىلي
ً
ي العرض التقديمي بدال

ائح ف  الرسر

م ويتم تنفيذه بنجاح، يجب عىل أعضاء هيئة التدريس وضع نماذج تقييم لهذه العروض وليكون النشاط ذو صلة بالتعلي

حدد بوضوح المعايت  والتوقعات من الطلبة
ُ
 .بحيث ت

 : تية، الرجاء االطالع عىل الروابط اآل العروض التقديميةولمصادر إضافية حول 

ر حول التقييم الشفوي: 
 
  https://bit.ly/2LkATGl دليل مصغ

 : ي
ون   https://bit.ly/3dy7RyX دليل التقييم الشفوي اإللكتر

https://bit.ly/3fG8Sqv
https://bit.ly/3fG8Sqv
https://bit.ly/35Qe0E7
https://bit.ly/35Qe0E7
https://bit.ly/2LgVcV3
https://bit.ly/2LgVcV3
https://bit.ly/2LkATGl
https://bit.ly/3dy7RyX
https://bit.ly/3dy7RyX


 

ي 
ون   31 من  28 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

احات  .4.3 ي الدوات مجموعة أل اقتر
ون  ي المقرر اإللكتر

 
 تقييم ف

 

ي المقرر الواحد، وال يوجد  مجموعةتوضي جامعة قطر أعضاء هيئة التدريس باتباع 
 
أو  ةمعين طريقةمن أدوات التقييم ف

طلبة المقرر والمحتوى، ومع ذلك، فهناك أهمية قصوى إليجاد توازن بي   عوامل مستوى لهذه األدوات، بل تعتمد عىل  ةصحيح

، وال ُينصح باتباع أداة تقييم واحد الصالحية والموثوقية والفهم واإللمام واالتصال بالشبكة والمسائل الفنية، خاصة فالسياق اإل ي
ون  لكتر

ي عن البقية. 
 والتغاض 

 مع الدرجات ومواعيد التسليم:  ييمتقلباقة من أدوات ال مثاليعرض الجدول التاىلي 

 مالحظات أداة التقييم

المهارات 

المعرفية 

 العالية

حة  موعد التسليم الدرجة المقتر

 اختبارات الكتاب المفتوح

ء،  ي
ذات خطورة و موثوقة بعض السر

قليلة بالنسبة لالتصال بالشبكة، 

فء. 
ُ
 ولكنها غت  ك

 %35 تنطبق
نهاية الفصل 

 الدراسي 

     

 امتحانات البالك بورد

ذات موثوقية متدنية، وخطورة 

عالية من حيث االتصال، ولكنها 

 عالية الكفاءة. 

 %20 ال تنطبق
خالل الفصل 

 الدراسي 

     

وع المقرر  مرسر

ء، وذات خطورة موثوقة بعض  ي
السر

قليلة بالنسبة لالتصال بالشبكة، 

فء. 
ُ
 ولكنها غت  ك

ممكن أن 

 تنطبق
30% 

منتصف الفصل 

 الدراسي 

     

 العروض التقديمية

لها موثوقية عالية، ولكنها ذات 

خطورة عالية بالنسبة لالتصال 

 بالشبكة، وغت  كفء. 

 %15 تنطبق
منتصف الفصل 

 الدراسي 

 

األدوات المذكورة أعاله يمكن تبديلها بأدوات أخرى حسب الحاجة، ولمزيد من المعلومات حول دليل تقييم الطلبة يرحر العلم بأن 

 : ي التعليم والتعلم، يرحر زيارة الرابط التاىلي
 
  https://bit.ly/2SUFovj لمركز التمت   ف

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2SUFovj


 

ي 
ون   31 من  29 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 والتضليل الحد من الغش .4.4
 

 
ُ
، تكون بعض أدوات التقييم أكتر ع ي األمر لالنتحال األكاديمي

ي أداة اختبارات فعندما يأنر
رضة لخطر المخالفات األكاديمية، وتأنر

ي تهتم بالمهارات المعرفية العالية-الكتاب المفتوح 
ي تقمع احتمالية االنتحال. فقد  -والتر

ي مقدمة األدوات التر
 
تب تف حاالت غش أكتر تر

ي  التقييمعىل أدوات 
جاع معلومات يَ ب تتعلقالتر ي محتوى المقرر أو عىل استر

 
نتسُهل إيجادها ف بالغ بشكل  . االنتر

ُ
ويتضح أن هذه األدوات ت

جاع المعلومات لإلجابة عىل  ي استر
 
ي التعليم من أجل المعرفة السطحية حيث يتعي   عىل الطلبة توظيف المهارات البسيطة ف

 
غت  سليم ف

أو أسئلة أخرى مشابهة، ولهذا النوع من أدوات التقييم، يتست  لعضو هيئة التدريس االعتماد عىل الخاصية اآللية  عدد أسئلة االختيار المت

 (. Blackboard Online Testsلالختبارات عىل نظام البالك بورد )

بعة  يىلي  وفيما 
 
: بعض الخطوات الُمت ي

ون  ي سياق التعليم اإللكتر
 
 للحد من فرص الغش ف

  قدر من األسئلة المتعلقة بالدرس أو الوحدة أو المقرر بشكل عام باستخدام خاصية "مخازن األسئلة". توفت  أكتر 

  ي حال اعتماد أسئلة االختيار المتعدد كأداة تقييم، يجب طرحها بطريقة غنية بالمحتوى وتستلزم توظيف مهارة التحليل
 
ف

 النقدي. 

 من النمط التقليدي ةوضع ست 
ً
 (. أربعة خيارات) اختيارات متعددة بدال

  .)يجب تحديد نافذة من الوقت لتقديم االختبار )خاصية النرسر المخصص 

  . ي
 عند تحميل االختبار، يمكن ترتيب األسئلة بشكل عشوان 

  .منع خاصية الرجوع 

 استخدام خاصية تأمي   التقييم . 

 ا لمراقبة نشاط الطالب خالل تقديمه للتق ي ييم، إذا سمحت الجامعة باستخدام خاصية الكامت 
 
ستساعد هذه الخاصية ف

 تقليل فرص الغش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي 
ون   31 من  30 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 األساسية متعليالتكنولوجيا  .5
 

ونية .5.1  أهم تكنولوجيا التعليم اإللكتر
 

ال بالثقة و  ي   هيئة التدريس المؤهل أعضاءيتحىل  ي تساعدهو بمهارات التواصل الفع 
ي محتوى  مالتر

عىل مشاركة طالبهم ف 

القدرة عىل  لديهمحول الطلبة، وعالوة عىل ذلك،  ومتمركزةالمقرر بصورة حيوية عن طريق تقديم نشاطات تعليمية مفيدة 

ي ) التقديمي عرض التقديم مواد تعليمية عىل اللوح التقليدي أو من خالل 
ون  ( مع اختيار وسائط متعددة الباوربوينتاإللكتر

. تعليمية  ي
ي المحتوى وتثت  الفضول المعرف 

 تتر

 

ات  ،  من عدد لفباإلضافة إىل هذه المهارات، يتعي   عىل أعضاء هيئة التدريس اكتساب ختر ي
ون  يتم اختيار و أدوات التعليم اإللكتر

ي ذلكهذه األدوات بناًء عىل تقديرهم، فاإللمام الكامل ببضع أدوات 
ألن المقررات  أنفع من المعرفة السطحية للعديد منها، ويأنر

ي فيها المعرفة الذاتية، بل يتوجب عىل األعضاء معرفة األدوات بالتفصيل حتر يتمكنوا 
ونية ال تكتف   لطلبتهمبتعليمها اإللكتر

ي توصيف
حها ف  ي سياق المقرر )وكذلك شر

(. وعىل الرغم من وصف وسائل اإلعالم شباب اليوم بجيل التكنولوجيا، المقرر ف 

  الطلبةوبغض النظر عن احتمالية أخذ 
َ
، ُيحذ

 
ونية مسبقا ي خطأ اعتقاد أن لمقررات إلكتر

يمتلكون  طلبتهمر األعضاء من الوقوع ف 

ي،   ودي بروكت 
ي ال يمتلكونها بالفعل )كريشت 

 (. فبأبسط العبا2017المهارات التر
ّ
ب المقرر استخدام أدوات رات، إن تطل

حها وتعليمها واستخدامها قبل بدء المقرر.  ونية، يجب عىل األستاذ شر  إلكتر

 

 األفكار الخاطئة حول "الوطنية التقنية" والمتعددين المهام

ونية  مهارات لمعلمي المقررات اإللكتر

 

ي يستلزم عىل أعضاء هيئة التدريس معرفتها كحد أ
ونية التر دن  للتمكن تعتمد جامعة قطر باقة من المصادر واألدوات اإللكتر

 بالوجه المطلوب: 
 
ونيا  من تقديم المقررات إلكتر

 

 المصادر: 

 World Wide Web 

 Google 

 Google Image Search 

 YouTube 

 نت  قواعد وآداب التعامل مع اإلنتر

 

 األدوات: 

 The Blackboard Learning Management System (LMS) 

 Blackboard's video-conferencing component, Collaborate Ultra 

 MS Outlook email )كبديل( 

 MS PowerPoint )أو أي برنامج للعروض( 

 MS Excel )أو أي برنامج مشابه( 

 MS Word )أو أي معالج نصوص مشابه( 

 Adobe Acrobat )لتوزي    ع ونرسر المستندات عتر األنظمة األساسية( 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16306692
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X16306692
https://www.onlineuniversities.com/articles/educators/tech-literacy-ii-skills-for-the-online-instructor/
http://teach.ufl.edu/wp-content/uploads/2012/08/NetiquetteGuideforOnlineCourses.pdf


 

ي 
ون   31 من  31 صفحة  دليل التعليم والتعلم اإللكتر

 

 Echo360 Universal Capture Video Recording Tool  

o أو أي أداة تسجيل فيديو/شاشة مشابه : 

 Appsoft Free Online Screen Recorder )ألنظمة مايكروسوفت وماكنتوش 
 
 )مجانا

 The Camera App )لنظام مايكروسوفت 
 
 )مجانا

 QuickTime )لنظام ماكنتوش 
 
 )مجانا

 Camtasia )  )يحتاج ترخيص للنظامي  

 Adobe Captivate )  )يحتاج ترخيص للنظامي  

 

 : ي
 حيث سيستخدم أعضاء هيئة التدريس هذه األدوات والمصادر ف 

  وتحميل وتنظيم وإدارة محتوى المقررتصميم وإنشاء 

  بشكل عام وخاص الطلبةالتواصل مع 

 إنشاء وتنظيم وتسهيل وإدارة التفاعالت النصية والسمعية البصية 

    من تقديم أعمالهم الطلبةتمكي 

 تكليفاتتقييم ال 

 تكليفاتتقديم مالحظات عىل ال 

 الطلبةإىل  تكليفاتإعادة ال 

  والحضورالحفاظ عىل سجالت الدرجات 

 

 ومن جهتهم، سيستخدم الطلبة هذه األدوات لألغراض التالية: 

  المقرر تكليفاتتصميم وإنشاء وتحميل وتنظيم وإدارة 

 التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة اآلخرين 

 ي التفاعالت النصية والسمعية البصية
 المساهمة ف 

 تقديم أعمالهم 

 المصححة تكليفاتعرض المهام وال 

 تكليفاتالحظات عىل العرض الم 

 التحقق من سجالت الدرجات والحضور 

 

. ومع  Echo360 Universal Capture* مالحظة: تم ترخيص  ي الحرم الجامغي
ي ف 
من قبل جامعة قطر ويتوفر الدعم الفت 

 استخدام هذه األداة، بعكس  الطلبةذلك، ال يستطيع 
 
بالمقارنة، و هيئة التدريس الذين بإمكانهم استخدام األداة. أعضاء حاليا

واألدوات المشابهة عتر النظام األساسي من قبل أعضاء هيئة التدريس  Appsoft Free Online Recorderيمكن استخدام 

، قد يكون من  والطلبة ي  تطبيقه السهلعىل حد سواء، وبالتاىلي
ونيةف  إرسال تسجيالت  لبةالطحيث ُيطلب من  المقررات اإللكتر

كت   عىل  . ومن خالل ذلكمعي    كتكليفالفيديو  
عدد أقل من األدوات بشكل  تعلم وتعليميمكن ألعضاء هيئة التدريس التر

 عام. 

 

نت لمساعدلهنا ي  ة األعضاءك العديد من الموارد المتاحة عتر اإلنتر
ي تمو  ت،تعلم هذه األدوا ف 

 فيما يىلي بعض الموارد التر

ي  إعدادها 
ي التعليم والتعلم: مر  ف 

 كز التمت   ف 
learning-http://www.qu.edu.qa/offices/cetl/distance 

https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
http://www.qu.edu.qa/offices/cetl/distance-learning

