
 اململكة العربية السعودية
  جامعة امللك عبد العزيز

  كلية املعلمني       
      قسم تقنيات التعليم

  
  

  أدوات التعليم اإللكرتوني 
  وتوظيفها يف اإلشراف الرتبوي والتدريس

  
والذي تنظمه  ورشة عمل مقدمة إيل ملتقى التعليم االلكتروين األول يف التعليم العام

   هـ٢١/٥/١٤٢٩-٩١  الفترةيف تربية والتعليم مبنطقة الرياض للبننياإلدارة العامة لل

  
  ـدادإع

  حممد حممود زين الدين/د
  ) تعليم إلكتروين (أستاذ مساعد تقنيات التعليم 

   جامعة امللك عبد العزيزبكلية املعلمني  مدير مركز مصادر التعلم
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فهـا يف اإلشـراف     أدوات التعليم اإللكتروين وتوظي    : العمل   ورشةعنوان  
  التربوي والتدريس

   املشرفني التربويني:الفئة املستهدفة
مساعدة املشرفني التربويني علـى توظيـف أدوات         :اهلدف العام للورشة  

إتاحة الفرصة لتبادل  مع ،والتدريسالتعليم االلكتروين يف اإلشراف التربوي      
  . لكترويناحتياجام من أدوات التعليم االأفكارهم وخربام، وتدارس 

  
  : العملورشةلاألهداف الفرعية 

 :يتوقع من املتدرب بعد تفاعله مع موضوعات الورشة التدريبية أن
  .يعدد أمهية أدوات التعليم االلكتروين وخصائصها -١
 .يصنف أدوات التعليم اإللكتروين -٢
 أدوات التعليم االلكتروين األكثر شيوعاً يف اإلشراف يتقن مهارات توظيف -٣

 .لتدريسالتربوي وا
 .يتقن مهارات عمل الربيد االلكتروين واستخداماته -٤

  العملورشةدليل 
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 ٣

 .شبكة االنترنت يكتسب مهارات التصفح والبحث يف -٥
 .يكتسب مهارات التعامل مع برامج احملادثة -٦

  :لورشة التدريبيةحمتوى ا
  :جلستني على الورشةوزع حمتوى هذه ي

  تـصنيفاا  – خصائصها   –أدوات التعليم اإللكتروين أمهيتها      : األوىل لسةاجل
  .استراتيجيات البحث على شبكة االنترنتوتتضمن التدريب على مهارات و

 توظيف أدوات التعليم االلكتـروين يف اإلشـراف التربـوي          :ة الثاني لسةاجل
  :وتتضمن التدريب على

  .كيفية إنشاء بريد الكتروين ومهارات استخداماته •
  .رمهارات التعامل مع برامج احملادثة والتفاعل املباش •

  
  

        
ـ جمموعات ـ عروض شـارحة وتوضـيحية     العمل يف  ـ العصف الذهين  

  .ة على أجهزة الكمبيوترفرديومهام  اتنشاط
  :وسائط التدريب

  تقدمييةـ عروض   ـ أوراق مرجعية شبكة االنترنت-أجهزة الكمبيوتر

  :أساليب التدريب
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  اجللسة التدريبية األوىل 

  
  . تصنيفاا– خصائصها – اإللكتروين أمهيتها أدوات التعليم: موضوع اجللسة

  . دقيقةمائة) ١٠٠: (الزمن املخصص للجلسة
بأدوات التعليم االلكتروين وأمهيتها  متكني املتدرب من اإلملام التام      :اهلدف العام 

  .وخصائصها وتصنيفاا
  :األهداف اإلجرائية

  :بنهاية هذه اجللسة يتوقع أن يتمكن املتدرب من أن
  .ية أدوات التعليم االلكتروين وخصائصهايعدد أمه -١
 .يصنف أدوات التعليم اإللكتروين -٢
أدوات التعليم االلكتروين شيوعاً و املستخدمة       كثر أ حيدد -٣

 .يف اإلشراف التربوي والتدريس
 . االنترنتشبكة التصفح والبحث عرب  يكتسب مهارات -٤
شـبكة   عرب   التدريسيطبق بعض الوسائل املستخدمة يف       -٥

 .االنترنت
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  :إجراءات اجللسة
  

 الزمن اإلجراء م
  د١٠  )١(نشاط  -١
متهيد من قبل املدرب عن أدوات التعليم االلكتروين         -٢

 . وتصنيفااوأمهيتها
  د١٠

عرض الستراتيجيات التصفح والبحث عرب شـبكة        -٣
 االنترنت

  د٢٠

 جمموعات ويطلب منهم تنفيذ     إىلتقسيم املشاركني     -٤
  )٢(نشاط 

   د٢٠

يف املكتبات اإللكترونية   طرق البحث   ل عرض عملي   -٥
 :عن طريق

Yahoo.com, Googal.com ,Arabic.Msn.com  
  

   د٢٠

   د٢٠  )٣(نشاط   -٦
   د١٠٠  إمجايل زمن اجللسة
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  :موضوعات اجللسة

اإلشراف  املستخدمة يف جمال     أدوات التعليم اإللكتروين  عرض ألهم    .١

 .التربوي والتدريس

 ية، باستخدام احدي برامج التصفح تصفح الشبكة العامل .٢

Internet Explorer – Netscape  -…… 

 .التدرب على طرق البحث يف املكتبات اإللكترونية عن طريق .٣

Yahoo.com, Googal.com ,Arabic.Msn.com  

 .   Chatالتدرب على استخدام  .٤
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  )١(نشاط   

  .تصنيفااأدوات التعليم اإللكتروين أمهيتها و: موضوع النشاط
  عصف ذهين: طبيعة النشاط

   دقائق١٠: الزمن املخصص للنشاط
يئة املتدربني ملوضوع اجللـسة، واستكـشاف حـدود    : اهلدف من النشاط  

  . معرفتهم ذا املوضوع، ومعلومام السابقة عنه
  ؟وما أكثرها شيوعاًماذا تعرف عن أدوات التعليم االلكتروين؟ : س

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

.......................................................................  
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  )١(النشرة املرجعية للنشاط  

  
  ). تصنيفها- خصائصها-أمهيتها(أدوات التعليم اإللكتروين : موضوع النشاط

  
  Learning Tools-E  أمهية أدوات التعليم اإللكتروين

 لنقل خصائص االتصال وجهاً     ةضرورتعترب أدوات التعليم اإللكتروين     
الفـصل   تتوفر يف اليتو Face to Face Communicationلوجه 

 مع تطوير طرق التدريس حىت تتسم بالتفاعليـة واملرونـة ،   التقليديالدراسي  
 التعليم من بعد القائم على الشبكات ، وحتتل املساحة          إىلونقل هذه اخلصائص    

 تعرض هذه املقررات وحمتواهـا  اليتاألكرب يف تصميم املواقع والربامج التعليمية  
ات التعليم والـتعلم علـى الـشبكة        على اإلنترنت ، ولذلك يطلق عليها أدو      

 تعتـرب  الـيت  Web Tools-Web CT-Course Toolsالعنكبوتية 
  .  يف عملية التعلم واالتصالضرورة لتحقيق أهداف التفاعل 

 Virtual الواقع االفتراضي إىل تنقل املتعلم اليت هيوهذه األدوات 
Reality  يف مجيـع   باستثناء وحدة املكـان  احلقيقي بنفس خصائص الواقع

 ينشأ  ومن خالل هذه األدوات   . احلاالت ، ووحدة الزمان يف حاالت أخرى        
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ما يسمي باتمعات االفتراضية الىت جتمع أفرادا هلم خصائص وميول وأهداف           
واحدة تقريبا يف اتصال وتفاعل دائم دون أن جيمعهم مكان حمدد املعامل ميكن             

 جيمع  الذيملوقع االلكتروين    ، هو ا   افتراضيوصفه وحتديده ، سوى أنه مكان       
 ميكـن   والـيت بينهم ، ويصل بينهم أيضاً من خالل أدوات االتصال والتفاعل           

  .استخدامها يف نفس الوقت باعتبارها أدوات للتعليم والتعلم
 والتفاعـل   Communicationاالتصال  : وتوفر هذه األدوات    

Interactive       يف  الغـري   ، ومـع   الشخصي بني املتعلم واملعلم يف االتصال 
 بتوجيهات من املعلـم ،  Communication Groupاالتصال اجلمعي 

  .أو طلب املساعدة من األقران أو اآلخرين قبل االتصال باملعلم
وتوفر االتصال والتفاعل هو جوهر عملية التعليم من بعد باسـتخدام           
الشبكات ، لذلك فإن هذه األدوات كما يطلق عليها أدوات االتصال فإـا             

  .ت للتفاعل ، وأدوات للتعليم والتعلم من بعدأدوا
فاالتصال باملعلم أو املشرف التربوي هو عملية تفاعل معهم يف نفس            
الوقت لتحقيق أهداف التعليم والتعلم ، والتفاعل مع احملتوي يتم أيـضاً مـن              
خالل هذه األدوات املتاحة باعتبارها جزءا أساسياً من هيكل نظـام التعلـيم             

  .ملقدم عرب الشبكاتاإللكتروين ا
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  :خصائص أدوات التعليم اإللكتروين وتصنيفها 
ü            مهما اختلف املسمى فان الوظيفة األساسية هلذه األدوات هو حتقيـق

التفاعل اإلنساين لتعويض غياب االتصال وجهاً لوجه داخل املنظومـة   
 .ة التقليديةتعليميال
ü           يتم تصميم هذه األدوات حبيث تـوفر املرونـةFlexibility  يف 

 .االتصال والتفاعل والتعليم والتعلم بالتايل
ü             ا يف معظم احلاالت تعترب بديال عن بعضها يف حتقيقمهما تعددت فإ

حلاجـة إليهـا     وظائف االتصال والتفاعل والتعليم والتعلم، بقـدر      
 .ومستوي بناء النظم الفرعية للتعليم اإللكتروين

ü ثري احلاجات املتعـددة     أن تعمل مع بعضها يف إطار متكامل بتأ        ميكن
 .للتعليم اإللكتروين

ü        املؤسسة أو املعلم على حدود     يتوقف االعتماد على بعضها من جانب
أهداف توظيفها ، وذلك باإلجابة على السؤال ملاذا يتم توظيـف أداة       

 ؟....معينة دون األخرى
ü      وىف نفس الوقت يتوقف استخدام هذه األدوات من جانب املتعلم على

ا االستخدام مثل احلاجة إىل طلب املساعدة من املعلم أو     حاجته من هذ  
املؤسسة فقط ، أو احلاجة إىل االتصال والتفاعل مـع األقـران ، أو              
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املشاهدة واملالحظة للمقررات التعليمية دون احلاجة إىل املساعدة من         
 .أطراف أخرى

 هنـاك تـأثريات     وجبانب تأثريات أهداف التوظيف وحاجات االستخدام فإن      
  :ري تفرضها العوامل التالية أخ

 .خصائص املتعلمني، ومهارام يف استخدام الكمبيوتر والشبكات •
 .خصائص احملتوي، وتصميم العرض والتقدمي على املواقع التعليمية •
 وبصفة خاصة مستوي البنيـة األساسـية       اإللكترونية،خصائص البيئة    •

 .والتجهيزات التقنية للتعليم من بعد باستخدام الشبكات
االكتفـاء بعـرض وتقـدمي      : عمليات التعليم والتعلم وتعددها مثل     •

املقررات على املواقع التعليمية فقط، واألنشطة التعليمية وتعـددها ،          
 إىل، باإلضـافة    ليم والتدريس املتاحة على الشبكة    وكذلك طرق التع  

، جبانب االختبارات وطـرق     املعلم باالتصال بالغري واألقران   توصيات  
 يـتم   الـيت ، أو املواقع     املتاحة على املواقع التعليمية    لكتروينالتقييم اإل 

التعليم والتعلم  وغريها من عمليات    ... تصميمها خصيصاً هلذا الغرض     
 . يستهدفها نظام التعليم اإللكترويناليت

تعدد مصادر التعليم والتعلم املتاحة على شبكة اإلنترنت، ومستويات          •
 .احلاجة إليها أو بعضها
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 السابقة متثل إطاراً نظرياً لتصنيف هذه األدوات بليب احلاجـات     واخلصائص
  : كما يلي والتعلم،املتعددة من االتصال والتفاعل 

 :توقيت استخدام األداة بني أطراف عملية التعليم والتعلم   - أ
  : مثل Synchronous أدوات التعليم املتزامن -١/أ
ردين، وتسمى احملادثة    بني ف  Chatting احملادثة أو احلوار الشخصي      -١/١/أ

أو  R.T.C (Real Time Chatting)يف الوقت احلقيقي أو املتزامنـة  
  .I.R.C (Internet Relay Chatting)احملادثة على شبكة اإلنترنت 

 دف إىل توفري االتصال والتفاعل املتزامن بني        اليتؤمترات بأنواعها    امل -١/٢/أ
  :هم البعض،ومنهااملتعلم واألقران، أو بني املتعلمني وبعض

 Audio) املؤمترات السمعية املـزودة بالـصور والرسـوم    -١/٢/١/ أ  
Graphics Conference) A.G.C                  

 News Groups or Group) جمموعـات النقـاش   -١/٢/٢/أ   
Ware) G.W                 

     ، أو مؤمترات  Video Conference مؤمترات الفيديو -١/٢/٣/أ   
  Desk Top Videoالفيديو اخلاصة بالنظام                 

 Multi User) املؤمترات متعددة األشخاص يف اال الواحد -١/٢/٤/   أ
Domains) M.U.D                
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              املؤمترات متعددة الوسائل أو العروض يف املوضوع -١/٢/٥/   أ
   M.O.O (Multi Object Oriented)الواحد                

  
  : Asynchronous  أدوات التعليم غري املتزامن-٢/أ

  .E-mail الربيد اإللكتروين -٢/١/   أ
  F.T (File Transfer) نقل امللفات -٢/٢/  أ 

 B.B (Bulletin Board) لوحة النشرات -٢/٣/   أ
 S.W.P (Static Web Pages) صفحات الويب الساكنة -٢/٤/   أ
 Interactive)التفاعلية ) الويب(فحات الشبكة العنكبوتية  ص-٢/٥/أ   

Web Pages) I.W.P              
  . Listserv) اإلفادة أو املساعدة(  قوائم اخلدمة -٢/٥/أ   
  
  :من حيث مستوي التفاعل   - ب

البوابة األويل للدخول   (User Interfuse)متثل واجهة تفاعل املتعلم 
 ينتقى منها املتعلم ما يـساعده       اليتين عرب الشبكات،    ايل نظام التعليم اإللكترو   

على االتصال أو التفاعل مع أطراف العمليـة، أو التجـول بـني صـفحات      
ولذلك فإا تضم كل األدوات اخلاصة بنظام التعليم الـشبكي، أو           . املقررات

  .C.D.S (Course Delivery System)نظام تقدمي املقـررات   
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أدوات التفاعل مـع    جبانب  . ها لالتصال والتفاعل   السابق عرض  وهى األدوات 
وال خيتلف يف ذلـك     . حمتوي املقررات، والوصول إىل مصادر التعليم والتعلم      

بينما جيب أن تكون رموزهـا      . سواء كانت واجهة التفاعل رسومية أو نصية      
   . يستهدفها املتعلم أو التجول فيهااليتدالة للوصول إىل األداة أو املقررات 

 الستخدام وتوظيـف كافـة      الرئيسي املدخل   هي فإن هذه األداة     ولذلك
  . التعليم والتعلم اإللكتروين عملييت يف األخرىاألدوار 

 قد يتيح تصميمها استخدام املعلـم هلـا         اليتوجبانب واجهة تفاعل املستخدم     
 هناك واجهـة  جبانب ذلك. أيضاً، يف حالة عدم وجود واجهه تفاعل خاصة به      

 Common )ة أو بوابة التفاعل العامة كمـا يـشار إليهـا    التفاعل العام
Gateway Interface) C.G.I  وهى عبارة عن برنامج يوضع علـى 

اخلادم اخلاص بشبكة الويب الستخدام وتوظيف اإلمكانيات واألشكال املتاحة         
  .لالتصال والتفاعل والتعلم على هذه الشبكة

 تيسر وتضبط عملية    اليت األدوات اخلاصة باملتعلم     إىلوذلك باإلضافة   
وهـى  .  يف التفاعل من بعد مع املقررات، واملعلم، واملؤسـسة         التعلم، وتفيده 

أدوات خاصة يتعرف املتعلم من خالهلا على كل ما يتعلـق بـاملقرر، واألداء،    
وتعترب مضافة إىل األدوات سابقة الذكر، وإن كان خيتلف وجودهـا           . والتقومي

 ، Course Scheduleاول املقـررات  باختالف احلاجة إليها مثل جـد 
  .وموقع احملتوى وأسلوب تقدميه 
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 ١٥

 أن تتميز أدوات االتصال والتفاعل املتزامنة مبستوي أكرب         الطبيعيومن  
 عن غري املتزامنة، ولذلك تتميز األوىل بالتفاعل       Interactivityمن التفاعلية   

 ، ينمـا تتميـز األخـرى بالتفاعـل األجـل       Immediatelyالعاجل 
Delayed  . موعتان حتققان نفس الوظائفوإن كانت ا.  

  
  : من حيث الوظيفة األساسية -ج

 أن كل هذه األدوات ميكن أن يتم توظيفها أو اسـتخدامها بـديال عـن             قدمنا
 بقدر احلاجة إليها، جبانب إمكان اسـتخدامها او توظيفهـا يف إطـار              األخرى
لدرجة األوىل، والبعض اآلخـر     ولكن بعضها خيتص بالتعليم والتعلم با     . متكامل

  .خيتص باالتصال والتفاعل أيضاً
  : أدوات نظام عرض املقررات -١/ج

 تعترب ضرورة يف تيسري عملية      اليتباإلضافة إىل أدوات االتصال والتفاعل مع الغري        
التعليم والتعلم فإن هناك أدوات أخرى تعترب جزءا من نظام عـرض املقـررات              

  :مثل. هوامتدادات
                ويعترب أداة التفاعل مع املقرر Course Schedule جدول املقرر -١/١/ج

 Courseوارتباطاته مثل األهداف ، ووصـف املقـرر وحمتـواه               
Description          وغريها مما يـصف  ...  ووحداته ومواقع الصفحات                            

  . ومساحاا وطرق تقدميها وأساليبهاملقررات ومواقعها           
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 ١٦

         مواقع البحث ومصادر التعليم والتعلم املتاحة على الشبكة مثل -١/٢/ج
     ميكن أن يستفيد ا املـتعلم       اليتاملكتبات، وحمركات البحث اجلاهزة                
  .الستكمال املعارف اخلاصة باملقررات وحمتواها           

     يكلف  ليت Activities & Tasksواملهام التعليمية  األنشطة -١/٣/ج
  .املتعلم ا ويتطلب إجنازها يف سياق تعلم املقرر وحمتواه          

         Assessment & Tests صفحات االختبارات والتقومي -١/٤/ج
  .بأنواعها           

   Learner Score صفحات نتائج املتعلمني يف االختبارات -١/٥/ج
      والذي يضم كل ما يتعلق  Learner Profileملف املتعلم  -١/٦/ج

  .باملتعلم وإجنازه وأنشطته وتقومي األداء            
    تضم اليت صفحات املقررات وحمتواها، وتشمل الصفحات الساكنة -١/٧/ج

     احملتوي فق وأدلة التجول بني صفحاته ووسائل تقدميه سواء كان            
  اليتبالنص فقط أو الوسائل املتعددة وارتباطها، أو الصفحات التفاعلية                     
           تثـري   اليتتضم جبانب احملتوى ووسائله تقدميه األدوات سابقه الذكر                    
عملية التعلم وتزيد من مستوى التفاعلية مع عناصر احملتوى وارتباطاته،                     
  . املقررات املتاحة على الشبكةونظام           
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  : أدوات االتصال والتفاعل-٢/ج
 يتم توظيفهـا أو     اليتوتشمل كل األدوات السابق ذكرها املتزامنة وغري املتزامنة         

)  مسئولون – مشرف تربوي    –معلم  (استخدامها يف االتصال والتفاعل مع الغري       
حلاجة إليها وبصفة خاصة    وتعترب يف نفس الوقت من أدوات التعليم والتعلم بقدر ا         

 Internet Based Collaborative عرب الشبكات التعاوينيف التعلم 
Learning  أدوات للتعلم، وأدوات لالتصال مـع املعلـم   إىل حيتاج الذي 

واألقران يف نفس النظام من خالل األدوات املتزامنة وغري املتزامنة، ويفرض هذا            
  . ضمن نظام بناء املقررات على الشبكاتالنظام وجود أدوات االتصال والتفاعل

  
  

  
  )٢(نشاط   

  .تأسيس اتصال بشبكة االنترنت: موضوع النشاط
  بيان عملي: طبيعة النشاط

   دقائق١٠: الزمن املخصص للنشاط
 يتطلب هذا النشاط معرفة االحتياجات الضرورية لالتصال بشبكة -١

  :اإلنترنت وهي
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 .تجهاز حاسب ، مع برنامج تصفح لالنترن •
• Modem cardيركب داخل اجلهاز أو خارجة . 
 .DCL أو Dial up lineخط هاتفي  •
 .ISPاشتراك مع إحدى شركات مزودي خدمة اإلنترنت  •

   Modem card التأكيد من تعريف -٢
  .New connection تأسيس اتصال جديد -٣
 و كلمة User Name يتم االتصال بالشبكة عن طريق اسم املستخدم -٤

  Passwordاملرور 
  ).Internet explorer( تشغيل متصفح اإلنترنت مثل -٥
  

  :أخي املتدرب اذكر تعليقك على هذا النشاط

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

....................................................................  
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  )٣(نشاط   

التدريب على طرق البحث و الدخول لـبعض املواقـع          : موضوع النشاط 
  .التعليمية 

  تطبيق عملي على أجهزة الكمبيوتر: طبيعة النشاط
   دقائق٢٠: الزمن املخصص للنشاط

  
  :أخي املتدرب تتبع هذه اإلجراءات ونفذ بنفسك

 .Internet explorerبرنامج  )تشغيل(قم بتحميل  •
 :  التايلGoogleاكتب عنوان موقع حمرك البحث  •

http://www.google.com 
 .ضع املوقع يف القائمة املفضلة •
  .Distance Learningقم بالبحث عن كلمة  •
 .استعرض بعض املواقع اليت ظهرت يف نتائج البحث •
 :Dاختر احد هذه املواقع و قم بنسخ حمتواه على القرص الصلب  •
 .انتقل إىل نتائج البحث مرة ثانية •
 . بطباعة على الورقاختر موقع أخر من نتائج البحث و قم •
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 مع http://www.yahoo.comاستخدم حمرك حبث آخر مثل  •
 .احلفاظ على نتائج البحث األول

وقم "  يف الوطن العريب التعليم اإلليكتروين" قم بالبحث عن عبارة  •
 .:Dحبفظ نتائج البحث على القرص الصلب 

لسابقة ، وقم باستعراض األخبار اليومية أغلق مجيع حمركات البحث ا •
 : عن طريق العنوان التايل

http://www.Arabic.Msn.com. 
  

  :اذكر مهارات البحث عرب االنترنت اليت استخدمتها بنفسكأخي املتدرب 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  
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   الثانيةاجللسة التدريبية 

  
أدوات التعليم االلكتروين األكثر شيوعاً و       أساليب توظيف : موضوع اجللسة 

  .املستخدمة يف اإلشراف التربوي والتدريس
  . دقيقةمائة) ١٠٠: (الزمن املخصص للجلسة

توظيـف أدوات التعلـيم االلكتـروين يف        متكني املتدرب من     :اهلدف العام 
  :ضمن التدريب على وتتاإلشراف التربوي

  .كيفية إنشاء بريد الكتروين ومهارات استخداماته •
  .مهارات التعامل مع برامج احملادثة والتفاعل املباشر •

  
  :األهداف اإلجرائية

  :بنهاية هذه اجللسة يتوقع أن يتمكن املتدرب من أن
أدوات التعليم االلكتروين شيوعاً و      أساليب توظيف  حيدد -١

 .لتربوي والتدريساملستخدمة يف اإلشراف ا
 .إنشاء بريد الكتروين واستخداماته يكتسب مهارات -٢
 .يتقن مهارات التعامل مع برامج احملادثة -٣
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  :إجراءات اجللسة
  

 الزمن اإلجراء م
  د١٠  )٤(نشاط  -١
إســتراتيجية مقترحــة لتوظيــف أدوات التعلــيم  -٢

 االلكتروين يف اإلشراف التربوي والتدريس
  د٢٠

  د٢٠  إنشاء بريد الكتروين واستخداماتهملهاراتعرض  -٣

   د٢٠  )٥(نشاط   -٤
   د١٠  احملادثة عرب الشبكة ربامجل عرض عملي  -٥
   د٢٠  )٦(نشاط   -٦

   د١٠٠  إمجايل زمن اجللسة
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  )٤(نشاط   

احتياجات املشرف التربـوي لـبعض أدوات التعلـيم         : موضوع النشاط 
  .االلكتروين دون االخري

  ذهينعصف : طبيعة النشاط
   دقائق١٠: الزمن املخصص للنشاط

  
 االلكتـروين يف  ناقش مع جمموعتك احتياجاتك ألدوات التعليم       أخي املتدرب   

  :جمال اإلشراف التربوي وحاول أن تعدد بعض أساليب توظيفها
........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  
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  )٤(النشرة املرجعية للنشاط  

  
 األكثـر شـيوعاً يف   اإللكتروين التعليم   إستراتيجية مقترحة لتوظيف أدوات   

   :اإلشراف التربوي والتدريس
 يفتوظيفهـا   وأساليب  التعليم االلكتروين  أدواتيلي أهم   أعرض فيما   

  : اإلشراف التربوي والتدريسيفحتقيق أهداف االتصال والتفاعل 
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: E-Mail (١) الربيد اإللكتروين  

نظام لكتابة وإرسال واستقبال الرسـائل عـرب نظـم االتـصاالت            
اإللكترونية سواًء كانت شبكة اإلنترنت أو شبكات االتصاالت اخلاصة داخل          

 .تربوية أو غري التربوية الاملؤسسات
 جمال التوظيف

إشراف  أساليب التوظيف م
 تربوي

 تدريس

   إعالم الطالب مبواعيد احملاضرات االفتراضية ١ 

طالب إرسال اجلداول وغريها من املراسالت بني اإلدارة وال ٢     

واملعلمني  واملشرفني التربويني اإلدارة كل مناملراسالت بني ٣     

   إرسال الواجبات والتكليفات للطالب واستقبال ردودهم ٤ 

   إرسال الطالب استفسارام إىل أساتذم واستقبال الردود  ٥ 

   التواصل بني الطالب بعضهم البعض وتبادل املعلومات بينهم ٦ 

   إرسال األسئلة واالختبارات إىل الطالب واستقبال إجابام  ٧ 

ختبارات املرحلية والنهائية إىل الطالبإرسال نتائج اال ٨     

   إرسال التغذية الراجعة على إجابات الطالب ٩ 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٢٦

    هم التخصصات الدراسية واالستفادة منيفمراسلة اخلرباء ١٠ 

 ١١
 كوسيلة اتصال معتمدة رمسياً بني اإللكترويناعتماد الربيد 

 اجلهات املختلفة

  

 ١٢
 من اإللكتروين مع رسائل الربيد إحلاق املرفقات الالزمة

  بيانيةأو إحصاءاتصور ملفات نصية أو

  

 

 (٢) الكتابة والتحدث املباشر على الشبكة
Internet Relay Talking and Chatting   

لـى شـبكات     يعتمد ع  الذي على اإلنترنت    الفورينوع من أنواع االتصال     

 متنوعة غرف حمادثة    يفللناس باالجتماع والتحدث     منتشرة حول العامل تسمح   

.                                               االختصاصات  ااالت و شىتيف   

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

    االجتاه بني خمتلف أطراف العملية التعليميةثنائياالتصال  ١ 
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 ٢٧

علم تقدمي  استفسارات الطالب مباشرة إىل امل ٢     

   تقدمي الردود على استفسارات الطالب وأسئلتهم  ٣ 

   النقاش بني الطالب حول موضوعات الدراسة ٤ 

   االتصال بني الطالب وبعضهم وتبادل اخلربات واملعلومات ٥ 

   عقد اجتماعات ملناقشة املسائل والقضايا العلمية املشتركة ٦ 

واملشرفني التربوينيإقامة حمادثات ة بني املعلم  ٧     

 ٨ 
إقامة حمادثة خاصة بني املعلم وأحد الطالب أو بني طالب 

 وآخر مع إمكانية إشراك طالب آخرين يف هذه احملادثة

  

   تبادل وجهات النظر واآلراء حول املسائل العلمية املختلفة ٩ 

    إىل جانب الكتابةالصويت أثناء احملادثةاستخدام التعليق ١٠ 

 ١١
 أيحتكم املعلم يف إعطاء فرصة التحدث إىل طالب معني يف 

 وقت أثناء احملادثة
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File Transfer Protocol (٣) بروتوكول نقل امللفات          

هو النظام املستخدم لتبادل امللفات عرب شبكات الكمبيوتر مثل شبكة                   

 بـأي ه يتم التعامل مع امللفـات       اإلنترنت أو الشبكة الداخلية اإلنترانت ، وفي      

     .شكل من أشكال التعامل من نقل ونسخ وحذف وإعادة تسمية للملفات 

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

   االحتفاظ بنسخ إليكترونية من سجالت وملفات الطالب ١ 

ةتبادل السجالت اإللكترونية بني أقسام اإلدارة املختلف ٢     

   توفري بنك لألسئلة واالمتحانات السابقة ليطلع عليها الطالب ٣ 

   توفري املقررات الدراسية يف صورة ملفات إليكترونية  ٤ 

 ٥ 
تدعيم املقررات الدراسية مبلفات صوتية وملفات فيديو وفقاً 

 لطبيعة وحاجة كل مقرر

  

 ٦ 
ض التقدميية توفري بنك من برامج الوسائط املتعددة والعرو

 لتعزيز املقررات الدراسية وإثرائها
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 ٧ 
ختزين احملاضرات اليت يلقيها األساتذة على هيئة ملفات 

 إليكترونية ميكن للطالب ترتيلها ومشاهدا يف أى وقت

  

 ٨ 
االحتفاظ ببيان حالة لكل طالب يوضح نتائجه يف الربامج 

 الدراسية اليت أمت دراستها

  

 ٩ 
ائج الطالب يف السنوات السابقة والرجوع إليها يف ختزين نت

  وقتأي

  

 ١٠

ختزين األعمال والتكليفات واألنشطة اليت يقوم ا الطالب 

يف صورة ملفات إليكترونية حبيث تكون سجل يوضح نشاط 

 الطالب كوسيلة لتقومي أداء كل طالب

  

 ١١

 إليها ختزين جمموعات من األسئلة وإجاباا النموذجية يرجع

الطالب لتقومي أدائهم يف التكليفات واألنشطة كشكل من 

الذايتأشكال التقومي   
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Search (٤) البحث             

هو من اخلدمات املنتشرة على شبكة اإلنترنت ، ويتـيح للمـستخدم                    

 معلومات أو خدمات ، من خالل أدلة للموضوعات         الوصول إىل ما يريد من    

 تبحث  اليتتكون متاحة على مواقع اخلدمات ، أو من خالل حمركات البحث            

      . للبحث مفتاحيه شبكة اإلنترنت عن موضوعات معينة بداللة كلمات يف

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

 ١ 
رونية عن الكتب واملراجع املفيدة  املكتبات اإللكتيفالبحث 

 يف موضوعات الدراسة

  

 ٢ 
استخدام حمركات البحث للحصول على املعلومات الالزمة 

 للدراسة وإجابة الفروض والواجبات املرتلية

  

الدراسيالبحث عن معلومة حمددة داخل حمتوى املقرر  ٣     

ة املوضوعات الدراسييفإثراء املعلومات واملعارف  ٤     

املعرفةالبحث عن أحدث ما مت التوصل إليه يف شىت جماالت  ٥     
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 ٦ 
استخدام املوسوعات اإللكترونية املنتشرة على شبكة 

 اإلنترنت يف البحث واالطالع على املعلومات املتاحة عليها

  

   اختيار الكلمات املفتاحية املناسبة واليت تعطى أدق نتائج  ٧ 

نتائج البحث للوصول إىل أفضل نتيجة ممكنةتنظيم وترتيب  ٨     

 ٩ 
استبعاد نتائج البحث اليت قد تكون غري مالئمة ملوضوع 

 البحث

  

 ١٠

استخدام خيارات البحث املتقدمة للبحث عن حمتوى بلغة 

معينة أو منشورة بتاريخ حمدد أو البحث عن ملفات أخرى 

 من نوع معني مثل الصور أو مقاطع الفيديو

  

 ١١
استخدام أكثر من حمرك حبث لتعدد نتائج البحث وضمان 

 الوصول إىل النتيجة املرجوة

  

   توثيق نتائج البحث وذكر مصادر احلصول عليها١٢ 
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Newsgroups  (٥) جمموعات األخبار          

 شبكة عمالقة تضم عدد كبري من اموعات ، كل جمموعة تم   هي       

 مـن هـذه     أي يف اإلنترنت االشتراك    ملستخدميوتتيح  مبوضوع معني ،    

اموعات واالستفادة من خدماا املختلفة ، وقراءة وإرسـال األخبـار           

                                                                   .واملقاالت

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

 ١ 
 خمتلف هم األحداث العلمية و املؤمترات  يف اإلعالن عن أ

 التخصصات

  

   إعالن أحدث األخبار يف ااالت التعليمية املختلفة ٢ 

 ٣ 
اشتراك كل من املعلمني والطالب يف جمموعات األخبار 

 العاملية يف جماالت اختصاصهم واالستفادة من اخلربات العاملية

  

 ٤ 
بني أعضاء اموعة اإلخبارية تبادل وجهات النظر واآلراء 

 الواحدة
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 ٥ 

االتصال املباشر وإجراء حوار مع أعضاء جمموعات إخبارية 

متخصصة يف ختصصات خمتلفة لالستفادة وتبادل اخلربات 

العامليفيما بينهم سواء على املستوى احمللى أو   

  

   استقاء املعلومات واخلربات يف جماالت الدراسة املختلفة ٦ 

 
                                                         

 Mailing Lists   (٦) القوائم الربيدية      

 اإللكتروين تضم أمساء مجيع املشتركني فيها وعناوين الربيد قوائمهى عبارة عن 

             .تستخدم لتوزيع الرسائل على مجيع أعضاء اموعة ولكل منهم ، 

 جمال التوظيف
لتوظيفأساليب ا م إشراف  

 تربوي
 تدريس

 ١ 
ألعضاء للطالب من جهة واالحتفاظ بالعناوين اإللكترونية 

املشرفني التربويني من جهة أخريهيئة التدريس و  

  

  إرسال التعاميم والنشرات العامة اىل مجيع الطالب املشاركني  ٢ 
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 يف برنامج دراسى معني

 ٣ 
يع الطالب املسجلني يف أى برنامج سهولة التواصل بني مج

  لتبادل اآلراء ووجهات النظردراسي

  

أولياء أمور الطالبحتقيق التواصل بني اإلدارة و ٤     

واملشرف التربويحتقيق التواصل بني عضو هيئة التدريس  ٥     

   إرسال متطلبات الدراسة والواجبات املرتلية إىل الطالب ٦ 

 ٧ 
 يف قوائم بريدية عاملية يف التخصصات حمل املعلمنياشتراك 

 اهتمامهم واالستفادة من خربات املتخصصني فيها

  

 ٨ 
االتصال بطالب يف نفس التخصص من جامعات أخرى عن 

 طريق قوائمهم الربيدية وتبادل اخلربات العلمية فيما بينهم

  

 ٩ 
االتصال بني أعضاء هيئة التدريس يف التخصص الواحد يف 

معات املختلفة من خالل القوائم الربيدية اخلاصة ماجلا  
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 Electronic Whiteboard  (٧) السبورة اإللكترونية 

ظهر للمستخدم مساحة بيضاء تظهر على شاشة الكمبيوتر ،         ت ية تطبيق أداة هي

 ميكنه الكتابة والرسم عليها باملشاركة مع مستخدمني آخرين متواجـدين       اليتو

                                                     .رب الشبكة  نفس الوقت عيف

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

    للمتعلمنيفوريعرض املعلومات بشكل  ١ 

   رسم األشكال التوضيحية والرسوم التخطيطية ٢ 

ادالتكتابة ما يتطلبه شرح الدرس من نقاط أو أرقام أو مع ٣     

 ٤ 
متابعة املعلم لعمل الطالب أثناء حل أحد املسائل أو شرح 

 أحد املفاهيم

  

   عرض مشاركات الطالب من رسوم وكتابات أثناء الدرس  ٥ 
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Video Conferencing   (٨) مؤمترات الفيديو  

التصال بالصوت والصورة بني املعلم من جهة وجمموعة تتيح إمكانية انشاط  

.من املتعلمني من جهة أخرى عن طريق شبكة اإلنترنت   

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

 ١ 
 االجتاه بالصوت والصورة بني الطالب و ثنائيحتقيق اتصال 

  أعضاء هيئة التدريس

  

املرئيلية التعليمية من خالل االتصال التفاعل بني أطراف العم ٢     

    فيما بيتهماالتصال بني الطالب وتبادل اخلربات ٣ 

 ٤ 
يستطيع أى طالب طلب اإلذن يف التحدث وطرح استفساره 

 أو وجهة نظره يف موضوع النقاش

  

 ٥ 
عقد اجتماعات بني أعضاء هيئة التدريس ملناقشة املسائل 

 العلمية املختلفة

  

  عقد اجتماعات بني الطالب ملناقشة موضوعات الدراسة أو  ٦ 
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 أى أفكار أو مسائل علمية أو دراسية

 ٧ 
عرض التجارب العلمية واألحباث العملية واستطالع اآلراء 

 واالستفسارات بشأا

  

   عقد الندوات العلمية يف التخصصات املختلفة ٨ 

 ٩ 

اضرات وعقد ندوات استضافة األساتذة والعلماء إللقاء حم

عرب الشبكة من أماكن تواجدهم واستفادة أكرب عدد ممكن 

 من الطالب من هذه اللقاءات

  

 
 

Application Sharing   (٩)  مشاركة التطبيقات 

 أو أكثر الثنني االجتماعات عن بعد عن طريق الشبكة تتيح يفستخدم ي نشاط

  من  .يف الوقت نفسه)  جالربنام ( العمل والتفاعل مع التطبيقاملستخدمني

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

  استخدام املعلم ألحد التطبيقات للشرح مع متكن مجيع  ١ 
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  الوقتيف نفس التطبيق واستخدام نفسالطالب من مشاهدة 

 ٢ 
تبادل اخلربات بني الطالب يف استخدام التطبيقات املختلفة 

كة يف العمل على هذه التطبيقاتعن طريق املشار  

  

    العمليقيام املعلم بالشرح عن طريق البيان  ٣ 

 ٤ 

قياس قدرة الطالب على استخدام التطبيقات املختلفة عن 

 هلذه التطبيقات ومالحظة املعلم العمليطريق االستخدام 

 ملستوى أدائهم 

  

 ٥ 
الربامج أو قيام املعلم بإشراك الطالب معه يف استخدام أحد 

 مواقع اإلنترنت ورؤية ما يقوم به من خطوات وإجراءات

  

 

 

Virtual Classrooms   (١٠) الفصول االفتراضية 

 عرب شبكة اإلنترنت بـشكل حيـاكى        حصص لل احليهو نظام يسمح بالبث     

 ،  حلصص حتديد مواعيد ا   يف ، ولكن مع متيزه باملرونة       التقليديأسلوب الفصل   

  اإللكتروين نظام التعليم يفدام أدوات التفاعل املتعددة املتاحة باإلضافة إىل استخ
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 ٣٩

 جمال التوظيف
إشراف  أساليب التوظيف م

 تربوي
 تدريس

    يف أوقات مناسبة للطالباحلصصحتديد مواعيد  ١ 

احلصصحتديد الطالب املسموح هلم باملشاركة يف  ٢     

 ٣ 
يتواجد فيه  مكان أي حية بالصوت والصورة من حصصبث 

  مكان أيضاًأياملعلم ويستطيع الطالب متابعتها من 

  

 ٤ 
استخدام وسائل تعليمية مساعدة مثل العروض التقدميية 

 وبرامج الوسائط املتعددة والصور التوضيحية

  

 ٥ 
 بني املعلم والطالب أو بشكل مجاعيإقامة حوار بشكل 

 فردى بينه وبني طالب واحد

  

 ٦ 
 والتفاعل مع املعلم ومادة التعلم احلصةب يف مشاركة الطال

 من خالل املداخلة الصوتية بواسطة امليكروفون أو كتابياً

  

 ٧ 
 مثل تصفح شبكة احلصةاستخدام مصادر أخرى للتعلم أثناء 

احلصةاإلنترنت حبثاً عن مواضيع ذات صلة مبوضوع   

  

  يها يف  ليتمكن الطالب واملعلم من الرجوع إل احلصةتسجيل ٨ 
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 ٤٠

  وقتأي

 ٩ 

ن مل متكنهم  ليتسىن للطالب الذياحلصصختزين مجيع 

 وقت بثها االطالع عليها حصةظروفهم من حضور أية 

 وحتميلها إىل أجهزم

  

   توجيه الطالب أسئلتهم واستفسارام إىل املعلم مباشرة١٠ 

   توجيه األسئلة والفروض والواجبات من املعلم إىل الطالب ١١ 

احلصةمالحظة املعلم ألداء الطالب ومدى تفاعلهم معه أثناء ١٢     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤١

  
  )5(نشاط   

  .مهارة إنشاء الربيد االلكتروين واستخداماته: موضوع النشاط
  تدريب عملي: طبيعة النشاط

   دقائق٢٠: الزمن املخصص للنشاط
  
ك وبني رسائل بين  بإنشاء بريد الكتروين جماين و تبادل ال       قم أخي املتدرب    .

تخزين الرسائل و إعادة الرد عليها مستخدماً يف ذلك         كذلك قم ب   بعض الزمالء 
  )Hotmail.com - yahoo.com(احد املواقع اانية مثل 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  
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  )6(نشاط   

  .مهارة التعامل مع برامج احملادثة والتفاعل املباشر: موضوع النشاط
  تدريب عملي: طبيعة النشاط

   دقائق٢٠: الزمن املخصص للنشاط
  
 فيما بينهم عن طريق Chat يقوم املتدربني بإجراء حمادثات حية .

)yahoo messenger -  Hotmail messenger .(وفق التايل:  

  .االتصال باإلنترنت •
: مثل(شرح صيغة عنوان الربيد اإللكتروين  •

mms@hotmail.com(الفرق بينة و بني عنوان اإلنترنت  و
 ).http://www.moe.gov.sa: مثل(

 و طلب اشتراك http://www.yahoo.comالدخول ملوقع  •
E-mail جديد . 

تعبئة طلب االشتراك و إنشاء بريد جديد و اختيار اسم املستخدم  •
use name و كلمة املرور  password. 
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 ٤٣

 userميكنك اآلن الدخول لربيدك اإللكتروين ااين باستخدام  •
name , passwordاخلاص بك . 

ل الواردة من زمالئك و قم بتخزينها و الرد عليها استعرض الرسائ •
صوتية  (attachmentsبرسالة نصية حتتوي على بعض املرفقات 

 ).نصية - مصورة –
 .قم حبذف بعض الرسائل الزائدة عن احلاجة •
و أضف عناوين     yahoo messengerقم بتشغيل برنامج   •

ك   معهم مستخدماً يف ذلChatمن ترغب يف إجراء حمادثة 
microphone و Camera.  

  

  :أخي املتدرب تتبع هذه اإلجراءات ونفذ بنفسك 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................  
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   العملورشةع متت االستفادة منها يف إعداد مراج
  

، دار خوارزم كفايات التعليم اإللكتروين: حممد حممود زين الدين -١
  .٢٠٠٧جدة ،  العلمية للتوزيع والنشر،

،عامل منظومة التعليم عرب الشبكات: حلميد ، وآخرونحممد عبد ا -٢
 .٢٠٠٥القاهرة ، الكتب،

 ، جلنة مسئويل التعليم عن بعد التعليم عن عبد بني النظرية والتطبيق -٣
جبامعات ومؤسسات التعليم العايل بدول جملس التعاون لدول اخلليج 

 .٢٠٠٥العربية، 

وحة رسالة  ، أطربرامج التعليم املفتوح:مصطفى كمال رمضان  -٤
  .٢٠٠٨ماجستري، كلية التربية النوعية ، جامعة عني مشس ، 

  
  

   ،،مع خالص احترامي تقديري

  حممد زين/ د
dr_mzeen@yahoo.com 
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