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  اإللكترونيوالتعليم  للتدريبمركز النبالء 

اإللكتروني   للتعليم  النبالء  ومناهج وزارة    ى محتو يوفر مركز  يتوافق مع معايير  سهل االستخدام 

 .اململكة العربية السعوديةالتربية والتعليم في 

تضمن محتوى تعليمي جذاب يشمل نواتج التعلم والتقييم لكل مفهوم تم تدريسه باإلضافة  كما ي

التعزيزية، وكل ذلك يتواجد في موقع واحد على املنصة. باإلضافة  إلى األنشطة اإلثرائية واألنشطة 

إلى ذلك أنها غنية بالدروس التجريبية التفاعلية واأللعاب التي تتيح للطلبة اختبار وتقييم املفاهيم  

 الدرس. األكاديمية املستفادة في

وذلك لدعم مهارات  وقد تم توفير أجهزة الحاسوب لكل طالب ومعلم ومدير ونائب املدير أيضا  

 القرن الحادي والعشرين والتعلم الرقمي.

منصة سهلة االستخدام مع أدوات التعلم االفتراضية األخرى    وهمركز النبالء للتعليم اإللكتروني  

وفر بيانات لحظية تساعد على سد فجوات التعلم  يوما إلى غير ذلك. كما أنه    Team MSمثل برنامج  

 إن وجدت.

ا توفير  يتم  استخدام  كما  لدعم  األمر  لزم  كلما  الدائم  املنهي  والتطوير  والتدريب  املستمر  لدعم 

نصة باإلضافة إلى ذلك تطبيقا ألولياء األمور مع إخطارات حول تقدم و أداء  املوفر  ت. و منصة املركز

 الطالب وفجوات التعلم لديه )إن وجدت(. 
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 اإللكتروني  املركز  معايير 
 

 

( معايير  أو    The Sharable Content Object Reference Model    سكورم  (SCORMتعد 

نموذج معايير مشاركة وحدات مصادر املحتوى، والذي حدد في الواليات املتحدة األمريكية، من  

بين   وصل  كحلقة  وتعمل  ونشره،  ودمجه  التعليمي  املحتوى  تطوير  عملية  تقنن  التي  املعايير 

إدارة التعلم، كما أنها توفر األساسيات التي تساعد    مؤلفي املحتوى التعليمي ومبرمجي أنظمة

تضمين تلك املعايير في  ويحرص مركز النبالء اإللكتروني على    على زيادة جودة التعلم اإللكتروني،

 وتتلخص تلك املعايير بما يأتي: الخدمة التي يقدمها للمستفيدين، 

الوصول   .1 موقع  Accessibilityسهولة  تحديد  إمكانية  وهي  التعليمي، :  املحتوى 

 ، وهذا ما تتيحه منصة مركز النبالء. والوصول إليه من أي مكان وفي أي وقت

: وهي املقدرة على التكيف لتلبية احتياجات املؤسسات  Adaptability  قابلية التكيف .2

تطلعات واملتعلمين تلبي  التي  والتعليمية  التدريبية  البرامج  من  متنوعة  خالل حزمة  ، من 

 رواد مركز النبالء. 

التكاليف .3 تحمل  على  الفعالية Affordability  القدرة  زيادة  على  املقدرة  وهي   :

، ويحرص املركز  واإلنتاجية بإنقاص الزمن والتكلفة اللتين يشتمل عليهما توصيل التعليم

 تعليمي يجمع بين الجودة والكلفة املناسبة.  على تقديم مزيج 

: حيث يمكن استخدام املحتوى التعليمي، والوصول إليه  Durability  املتانة التحملية .4

 منصة املركز تتعامل بسالسة مع أشهر املتصفحات واألنظمة.، و في أنظمة عدة تشغيلية

البينية .5 التشغيل  االتصالInteroperability  قابلية  إمكانية  وهي  منصات    :  بين 

املركز على  ، ويعتمد  املختلفة وأن تعمل معا بكفاءة  Toolsواألدوات    Platformsالتشغيل  

 منصات مفتوحة االتصال، ولديها قابلية الربط مع األدوات املختلفة.

االستخدام .6 إعادة  استخدام  Reusability  قابلية  وإعادة  التعديل  قابلية  وهو   :

تتميز  ،  التعليمي  املحتوى  وإعادة  إذ  والتطوير  للتعديل  كافية  مرونة  على  التدريب  حقائب 

 بصور متعددة.  النشر 
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 أدوار الفنيين والتقنيين في املركز 

املعرفة  افني   معيًنا من  يتطلب مستوى  فهو  اإلنترنت،  عبر  التعلم  يتجزأ عن  ال  لتكنولوجيا جزء 

الدورة   للحفاظ على  الفنية  الجوانب  وإن  لهذا التكنولوجية،  جًدا،  اإلنترنت مهمة  عبر  التدريبية 

التكنولوجيا ويجب عليه   في  السبب يفترض على املعلم عبر اإلنترنت أن يكون له دوًرا متخصًصا 

اختيار األدوات املناسبة ألهداف التعلم والتي تقع ضمن القدرات الفنية للطالب. كما أن من املهم  

يكون قادًرا على وصف استخدامها للطالب بوضوح،   أن يعرف املعلم كيفية استخدام األدوات وأن

تصبح مصدر   أن  يمكن  فالتكنولوجيا  املطلوبة.  التكنولوجية  الصيانة  مع  التعامل  إلى  باإلضافة 

إحباط أو إلهاء للطالب، أو تكون عائًقا أمام التعلم، لكن عندما يتم تشغيل الجوانب الفنية للدورة  

، ولذلك يقف الفني التقني خلف العملية التعليمية  ى التعلمبدون مشاكل يمكن للطالب التركيز عل

 له، كي يحقق التعليم اإللكتروني هدفه املنشود، ومن أهم  
ً
 لألداء التقني ومطورا

ً
 وموجها

ً
مساندا

 تقني في املركز ما يلي:أدوار ال

 إدارة املقررات التعليمية والتدريبية في النظام وتحديثها حسب املتطلبات.  .1

 تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالنظام.   .2

 على النظام. املركزتدريب منسوبي    .3

 متابعة ما ينشر في النظام بشكل يومي.    .4

 التنسيق مع وحدة التصميم التعليمي.    .5

 االشراف على ادارة النظام وآليات ووسائل تفعيل النظام.   .6

 . الخدمات التعليمية باستمرارلتقديم اإللكترونية  املنصةالتأكد من جاهزية  .7

 اإللكتروني وموثوقيته.  التعليم خصوصيةتركيب برامج األمان والحماية لضمان  .8

 متابعة املحتويات املرفوعة على النظام والتأكد من عملها بشكل صحيح.  .9

 عليم والتدريب. تركيب وإتاحة األدوات التي تسهل عملية التتحديث و  .10
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 املعلم  ومسؤولياتأدوار 

التعليم الفعال يعني إشراك الطالب الستكشاف قدراتهم من أجل الوصول إلى فهم جيد للمادة  

املطروحة، ومن أجل تحقيق ذلك علينا أن نعزز الدور الذي يقوم فيه املعلم خالل التعليم عن  

 بعد، ويمكن أن يكون من خالل مجموعة من األمور نلخصها بالنقاط اآلتية: 

؛ املعلم والطالب، من أجل تعزيز متعة بالعالقة املباشرة بين طرفي التعليم  تنمية الشعور  .1

 الدراسة من خالل مواد تعليمية ذاتية متطورة وتواصل ثنائي االتجاه عن بعد.

للدراسة  .2 والحماس  والدافع  الفكرية  املتعة  عمليات    تحقيق  استخدام  خالل  من 

 وأساليب الدراسة املناسبة. 

 ؛ حتى يتم التعليم بأسلوب منتظم وفعال. بشكل مسبقتخطيط العمل وتوجيهه  .3

الدراسية .4 األساليب  يطور  ويطور منسق  للمناهج،  ومطور  كمصمم  املعلم  يعمل   :

مصمًما   املعلم  يعد  ذلك،  على  عالوة  مناسبة.  بطريقة  املعلومات  توصيل  إستراتيجية 

م للمتعلمين وللبرنامج ولنظام التعلم  ِّ
 بأكمله. للوسائط التعليمية، ومقي 

: يتضمن هذا الكفاءة التي يجب أن تتوفر لدى املعلم في إعداد تصميم التعلم املوجه ذاتًيا .5

 مواد تعليمية ذاتية التوجيه لزيادة ثقافة الطالب.

الوسائط .6 والفيديو، ميسر  للصوت  املناسب  االستخدام  الوظيفة  هذه  تتضمن   :

م االفتراض ي أو التعلم اإللكتروني، واملؤتمرات عن بعد. ويعمل املعلم أيًضا كداعم للتعلي

ا في تطبيق تقنيات الوسائط املتعددة. 
ً
 وتتطلب هذه الوظيفة احتراف

 : يقوم املعلم في نظام التعليم عن بعد أيًضا بوظيفة محرر اللغة واملحتوى.محرر الدورة .7

للعمليات .8 التعليمية عبر  :ميسر  املقررات  تقديم  للمعلم من خالل نظم  األكبر  الدور   إن 

ممارسة   أثناء  في  املستهدفة  التربوية  العمليات  بعض  حدوث  من  التحقق  هو  اإلنترنت 

ليس  التعلم اإللكتروني  في نظم  البعض فاملعلم  لنشاطهم وتفاعلهم مع بعضهم  الطالب 

حيث يقدم اإلرشادات ويتيح للمتعلمين   التعليمية،ملقنا للمعلومات بل هو ميسر للعملية  

 سهم دون أن يتدخل في مسار تعلمهم.اكتشاف مواد التعلم بأنف 

: للمعلم دور معرفي, ولكن طبيعة هذا الدور املعرفي تختلف عما كانت  مبسط للمحتوى  .9

واملفاهيم   والحقائق  املعارف  الطالب  إكساب  على  التركيز  يكون  بحيث  املاض ي,  في  عليه 

مه  من  املعارف  هذه  من  يرتبط  وما  للعلم,  املستمر  املعرفي  للتدفق  عملية املناسبة  ارات 

والتقنيات   املعرفي  التدفق  التعامل الصحيح مع هذا  تمكنهم من  وقيم واتجاهات بحيث 

املرتبطة به, ألن هذا يعين هؤالء الطالب على فهم الحاضر بتفصيالته, وتصور املستقبل  
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باتجاهاته واملشاركة في صناعته, وبذلك يتم إكساب الطالب ثقافة معلوماتية تمكنهم من  

 ي مجتمع املعلوماتية الذي هو مجتمع املستقبل.التعايش ف

, والبحث اإلجرائي    :  باحث .10
ً
ال يكفي قيام املعلم باتخاذ قرارات, بل عليه تقويم جهده أيضا

كما   الغاية,  هذه  تحقق  وسيلة 

للمعلم  الفرصة  يتيح  انه 

في  واملهارة  املعرفة  الكتساب 

ويكون   ومنهجيته,  البحث  طرق 

دراية   باالختيارات  على 

يكسبه   كما  التغيير,  واحتماالت 

ألدائه,   والناقدة  التأملية  الرؤية 

 ولعملية التدريس في كليتها.

التي تكنولوجي .11 التطورات  مع   :

التكنولوجيا, فإن    شهدها مجال 

الدور التقليدي للمعلم يجب أن  

في  وفرة  فهناك  يتغير,  أو  ينتهي 

ظل   في  املعلم  ودور  املعلومات, 

األنسب,   الختيار  املعلومات,  محيط  في  اإلبحار  على  املتعلمين  مساعدة  هو  الوفرة  هذه 

والتكنولوجيا تسهم في   والتحليل الناقد, وتضمينه في رؤيتهم وإدراكهم للعالم من حولهم.

ير الطرق التي يتدرب من خاللها املعلمون, وكذلك طرق تعليم الطالب, واملطلوب عمله تغي

 هو القيام بدور فاعل من جانب القائمين على إعداد املعلم إلحداث هذا التغير. 

للمعلم دور أساس ي في تصميم الخبرات التعليمية والنشاطات    :مصمم للخبرات التعليمية .12

ا بما يتناسب مع خبراته وميوله واهتماماته، فهذه األنشطة  التربوية، واإلشراف على بعضه

كانت   االفتراضية، سواء  أو  الصفية  الدراسات  الطالب داخل قاعات  يكتسبه  ملا  مكملة 

أنشطة ثقافية أم رياضية أم اجتماعية إلى غير ذلك من األنشطة التربوية، وعلى املعلم أن 

 نشاطات.يسهم بدور إيجابي في اإلشراف على بعض تلك ال

في التعليم التقليدي يمارس املعلم دوره في ضبط نظام الصف   مدير للعملية التعليمية: .13

اإللكتروني  التعلم  نظم  في  أما  الصف،  داخل  يحدث  ما  كل  في  األمور  بزمام  واإلمساك 

فاملعلم مديرا للعملية التعليمية بأكملها، حيث يحدد أعداد امللتحقين باملقررات الشبكية، 
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الشبكة،   على  االفتراضية  اللقاءات  التقويم ومواعيد  وطرق  املحتوى،  عرض  وأساليب 

 وغيره من عناصر العملية التعليمية.

ومستشار: .14 واملشورة    ناصح  النصح  تقديم  هو  املعلم  بها  يقوم  التي  األدوار  أهم  من 

مجال   في  كل جديد  مع  ومتجددة  و مستمرة  دائمة  ذا صلة  يكون  أن  وعليه  للمتعلمين، 

  تخصصه، وفي طرائق تدريسه وما يطرأ على مجت
ً
معه من مستجدات، فعليه أن يظل طالبا

 على كل ما يدور في مجتمعه املحلي والعاملي من مستحدثات، حتى  
ً
للعلم ما استطاع، مطلعا

فيما   املشورة  لهم  ويقدم  املختلفة،  واستفساراتهم  طلبته  احتياجات  يلبي  أن  يستطيع 

 يصعب عليهم، ويأخذ بيدهم إلى نور العلم واملعرفة.
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 عن بعد: التدريبية/التعليمية الجلسةإدارة 
قد تكون بيئة التعلم عن بعد غير مألوفة للطلبة؛ لذلك قم ببناء وحدة متسقة وواضحة  

 لإلجراءات التالية: ملساعدة الطلبة على التكيف مع بيئة التعلم الجديدة
ً
 ، وفقا

 بوضوح عرض أهداف الوحدة ومعايير النجاح  .1

 حدد أهداف وحدتك.  •

 ة.النقطمثل نموذج التقييم أحادي   -ضع معايير واضحة للنجاح  •

 . اطرح األهداف واملعايير بوضوح وبأشكال متعددة في بداية كل وحدة •

 الستكشافها. اختيار المصادر للطلبة    .2

 أنت لست ناق  •
ً
 للمعلومات أو للفهم وإنما أنت قيم عليها. ال

فيديو،   اختر   • ومقاطع  اإلنترنت،  عبر  ومحاكاة  قراءات،  الطلبة:  تفاعل  تعزز  مواد 

 . وغيرها ،ونصوصا

األقل هو األكثر، تتم عملية إتمام املحتوى بشكل مختلف عن التدريس الشخص ي داخل   •

 فية. صالغرفة ال

 . انشر املادة في بداية الوحدة ليتمكن الطلبة من معرفة نطاق عمل كل وحدة •

 فرص للعمل الفردي.توفير  .3

املنتج    • على  وليس  التعلم  عملية  على  وركز  مستقل،  بشكل  يتعلموا  أن  لطلبتك  خطط 

 النهائي. 

القراءة   • خالل  من  الفردي  العمل  على  املبني  التعلم  على  الطالب  اعتماد  مبدأ  أكد 

 والتجريب واالبتكار.   والكتاب ،واملشاهدة

املصادر األساسية ومن ثم غيرها من املصادر التي حدد واحدا أو اثنين من    وفر خيارات.   •

 االختيار من بينها. يمكن للطلبة

 خلق فرص للتعاون داخل الصفت وخارجه   .4

 .بناء التعاون مما يعزز املشاركة ومشاعر التواصل  •

فردي   • بشكل  بعضا  بعضهم  بين  الطلبة  تفاعل  يحدث  أن  الفيديو 1يمكن  عبر  :ا 

 وغيرها. Googleوالنقاشات املتسلسلة ومستندات

األمور،    • أولياء  مقابلة  خالل  من  الخارجي  العالم  مع  التفاعل  على  الطلبة  شجع 

 .منازلهم وغيرها ط یمح والعمل مع األشياء في
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 فرص تأملية   خلق .5

 خصص وقتا للطلبة في نهاية كل وحدة للتفكير والتأمل.أين نجحنا وأين أخفقنا؟ .    •

 . التأمالت الهادفة تساعدك في التحضير للوحدة التالية •

لألطر البسيطة أن تساعدك في تصميم خبراتك التعلمية. فعلى سبيل املثال، اطلب    يمكن •

طلبتك: مستقل،    من  بعمل  والقيام  للمعلم،  فيديو  نشاطات  مشاهدة  في  واالنخراط 

الح في تجربة  )من    ۱:۱والتفاعل مع املعلم بشكل فردي    الكاملة،  ةصثنائية، واملشاركة 

 .أو الكتابة( Zoomخالل تقنية 

 .قراءة ش يء ما، ومشاهدة ش يء ما، وكتابة ش يء ما، وإنشاء ش يء ما، والتعاون في ما بينهم •

 أعد صياغة تفكيرك  .6

 الواجبات املنزلية والواجبات الصفية عند التعلم عن بعد.ال يوجد فرق كبير بين  •

 . يخدم كل من وقت الصف والواجبات املنزلية األهداف املحددة للمادة •

يتطلب التعلم عن بعد عددا من التحوالت التي يحتاج فيها الطلبة مساندتنا للقيام   .7

 بها 

 .يجب عليهم تنظيم وقتهم والعمل بشكل مستقل •

 . قات عابرة للمسافات والزمنيجب عليهم بناء عال •

 تعلمهم.  يجب عليهم االستفادة من املصادر الرقمية وغير الرقمية إلظهار •

 يجب أن يتحملوا مسؤولية تعلم زمالئهم وليس فقط تعلمهم. •

 .ال يزال بإمكاننا وضع توقعات ومعايير فكرية عالية وحيوية عند التعليم عن بعد .8

 .تتضمن توقعات عاليةاملعايير الواضحة للنجاح يمكنها أن  •

 يمكن لألسئلة املصممة جيدا أن تدفع الطلبة للتفكير النقدي واإلبداعي. •

 ( كن متاحا) تعزيز المشاركة من خالل العالقات  .9

واالتصال   • مكتبية،  ساعات  بك.  التواصل  فترات  لتحديد  تناسبك  التي  الطريقة  اختر 

 بالفيديو وغيرها. 

لتنظيم وقتك    Googleوتقويم    youcanbook.meو    Calendlyاستخدم تطبيقات مثل    •

 مع الطلبة. 

 استخدام الفيديو .10

 .نکمیيجب على الطلبة رؤية وجهك ووجوه اآلخرين أيضا إن أمكن فهذا يبني تواصال ب •
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 دقائق لتجنب تشتت انتباه الطلبة .   4استخدم مقاطع فيديو ال تزيد مدتها عن  •

 نبرة صوتك مهمة، فكن كما أنت وأظهر شخصيتك.  •

لتوفير الوقت، قم بتحضير نصوص الفيديو مقدما وتمرن عليها ولكن ليس بالضرورة أن   •

 يكون مثاليا. 

 تحقيق عدد من االنتصارات المبكرة  .11

 ي اليومين األولين ثقتهم ومشاركتهم.سيعزز نجاح الطالب ف  •

بداية   • عند  منافسك  التكنولوجيا  من  تجعل  ال  بسيطة،  تعليمية  بأدوات  ابدأ 

 لقائك مع الطلبة. 

 تقديم تغذية راجعة لطلبتك مبكرا وبشكل مستمر   .12

 قدم مالحظات دقيقة لطلبتك من البداية إلظهار أنك توليهم اهتماما۔  •

 التركيز والشعور بتواصلك معهم.سيساعد ذلك الطلبة على  •

 االتساق واالنضباط في املواعيد مع طلبتك يساعدهم ويساعدك.  •

في   • أدائهم  لتحسين  مالحظاتك  توظيف  على  طلبتك  تساعد  التي  الدروس  صمم 

 املهام املستقبلية. 

 جمع المالحظات عن عملية التعليم والتعلم   .13

 سواء. ن على اللن تكون مثالية لذلك أطلب مالحظات طلبتك واملعلمي •

 المرونة عند تخطيط سرعة التعليم  .14

خطط على اعتبار أن الطلبة يستغرقون ضعفين إلى ثالثة أضعاف الوقت   •

 واعمل على تقليل املحتوى و عدد من الطلبة سيستجيبون بسرعة أكثر من غيرهم. 

طلبتك ليتمكنوا من التعلم كل    وفر مواد تعليمية متنوعة تستجيب لجميع  •

 .طريقتهحسب  

اعلم أن األمر يستغرق منك بعض الوقت لتقديم مالحظاتك حول أعمال   •

 الطلبة.

 توفير الدروس والتقنيات التعليمية قدر اإلمكان  .15

قد يعمل الطلبة في وضع جديد وقد يحتاجون ملعرفة كيف يتم ذلك قبل قيامهم   •

 به . 

امل  • على  موجودة  فهي  التعليمية؛  الدروس  إيجاد  إلعادة  مضطرا  واقع  لست 

 . قسم تكنولوجيا املعلومات مساعدتك في العثور عليها اإللكترونية، أطلب من
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يعزز    • ما  واستخدم  بعد  عن  تعليم  في  تستخدمها  التي  التطبيقات  عدد  حدد 

 . أهدافك فقط

 اإلبالغ عن التحديات والعمل على تطوير هياكل متابعة للمساءلة  .16

 لكل صفه. الحفاظ على الحضور والغياب واإلبالغ عنها  •

حدد أوقاتا للمتابعة حتى تتمكن من مساعدة الطلبة وقت الحاجة و عندما يعاني    •

 . الطلبة من وضع معين أو يتأخرون، تواصل مع مستشاريهم األكاديميين واملرشدين

 تفاعل أكثر مع الطلبة الذين ال يطلبون املساعدة في العادة.   •


