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I JUST SUED THE SCHOOL Arabic subtitle, شخص يقاضي الأنظمة التعليمية في المدارس يجب على شخص مشاهدته.mp4
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 نظام تعليمي رسمي يتلقى من الطالب تعليمه

جزء ً من تعليمه  خالل اإلنترنت، 

 للطالب التحكم بالوقت والمكان تتيح 

 

  هو عبارة عن مزج بين كل من الّتعليم

الصفي التقليدي والّتعلّم عبر اإلنترنت في 

 نموذج متكامل، 



 أنماط التعلم المدمج

 

 

 Online Driver 

Self-Blend 

Online Lab 

Face-to-face 

Driver 
 Flex المرن -

 Rotation التناوب

 



 مميزات من التعلم المدمج 

 

فاعلية التعليم 

تنوع وسائل المعرفة 

 التعلم النشط 

المرونة التعليمية 

إتقان المهارات 

خفض نفقات الّتعلّم 
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 متطلّبات التعلم المدمج

 

 

 المحتوى االلكتروني 

 %30يشكل 

 

 

 المتطلّبات التقنّية
 .المتطلّبات البشرّية

 المتعلم 

التواصل اإللكتروني أو    -1

.وجهاً لوجه  

التعامل مع تكنولوجيا    -3

.المعلومات  

التعاون والتفاعل مع المعلم   -4

.ومع زمالئه  

التعامل مع مصادر الّتعلّم     -5

 المختلفة المطبوعة واإللكترونية

 المعلم

.االتصال الفعال  -1  

.تكنولوجيا المعلومات  -2  

.التفاعل مع المتعلمين  -3  

تصميم المادة التعليمية   -4

.و االختبارات   

توافر البنية التحتية    
 توافر الفصول االفتراضية بجانب الفصول التقليدّية، 

 توافر البرمجّيات الخاّصة بإدارة الّتعلّم اإللكتروني

 Learningنظام ادارة التعلم عبر الشبكات 

Management System (LMS))   و

Learning Content Management 

System (LCMS) (نظام إدارة المحتويات   ) 

 توافر األدوات والوسائل التي تستخدم في التدريب العملي

 Mobileانظمة تعلم للهاتف النقال 

management system 

 



تصميم مادة التعلم المدمج 

         تصميم المنهاج. أ 

                1 .كتابة مخرجات التعلم 

                2 .أمثلة على خطط دراسية 

                3 .خطط زمنية للتعلم المدمج 
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 إعداد مساق يعتمد على مبدأ التعلم المدمج 

تصميم المنهاج . أ 

 وخطته  منهاج المساق الحالي تحليل مكوناتإن أولى خطوات إعداد مساق مدمج هي

ينبغي تعديل  مع هذه الطريقة التعلّمية الجديدة،  هذه الخطةولكي تتماشى . الدراسية

وصف المنهاج، مخرجات التعلم، والجدول الزمني : المكونات التالية أواإلضافة عليها

 .لمحتوى المادة الدراسية

 غير أنه ينبغي أن يبقى وصف المساق المعتمد وجوهره كما هو دون تغييركما ويجب ،

لتكون طبيعة المساق بشكله  تقديم تفصيل أكثر في هذه الخانة للطلبةعلى المدرس 

 .المدمج الجديد أكثر وضوحاً بالنسبة لهم

 تصميم مادة التعلم المدمج

 



 الخطة الدراسية جوانبوتعد مخرجات التعلم أهم 

 ًكتابة مخرجات تعلم واضحة ومباشرة للمساقات الخاصة بالمدرس يعتبر أمراً ضروريا  . 

 

 تصميم مادة التعلم المدمج

 



 يجب إعادة تصميم الجدول الزمني لمحتوى المادة الدراسية 

 تعكس الخطة الدراسية هذا الهيكل بحيث توضح للطلبة المهام والوظائف والمشاريع المطلوبة منهم أثناء اللقاءات

 . الصفية وتلك المطلوبة أثناء لقاءات التعلم المدمج
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 وصف المساق 

يهدف هذا المساق إلى تعريف  الطلبة..................... ،

 .  إلخ

 ويوفر هذا المساق أيضاً للطلبة فرصة التعلم بطريقة

إذ يتيح . عصرية من خالل تطبيق أسلوب التعلم المدمج

لهم هذا األسلوب فرصة االعتماد على أنفسهم في التعلم 

من خالل اللقاءات المخصصة للتعلم عن بعد عن طريق 

االنترنت بدالً من الحضور إلى القاعة الصفية كما هو 

 .  موضح في الخطة الدراسية

 . 
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 تناقش االن  30او  (20التقييم عبر اإلنترنت 

 وعلى الطالب أن  يبذل قصارى جهده للحصول على هذه   20يخصص له

 :وتوزع العالمة على النحو اآلتي. الدرجة كاملة

 (:  درجات 5)منتدى للمناقشة 

 (:  درجة 10)المشاركة عبر االنترنت 

 (:  درجة 5)واجبات 

 تصميم مادة التعلم المدمج

 



 جدول زمني للقاءات الصفية المباشرة وعبر االنترنت

 اقتراح جدول زمني للقاءات الصفية المباشرة وعبر االنترنت 

 لقاء إلكتروني  لقاء صفي مباشر نوع المساق/ الفصل الدراسي   

 /فصل أول أو ثان 1

 الخميس، الثالثاء ، األحد

 الخميس األحد، الثالثاء

 / فصل أول أو ثان 2

   اإلثنين، األربعاء

 ال شيء   اإلثنين، األربعاء أسابيع 4أول 

   األربعاء اإلثنين بعد األسبوع الرابع



 

 زيادة عدد اللقاءات الصفية المباشرة، يمكنك االختيار

 لقاء إلكتروني لقاء صفي مباشر نوع المساق/ الفصل الدراسي   

 /فصل أول أو ثان 1

 الثالثاء ، الخميس، األحد

 الخميس األحد، الثالثاء

 /  فصل أول أو ثان 2

   اإلثنين، األربعاء

 لقاءات صفية مباشرة 2-1األسبوع 

 15، 13، 11، 9، 7، 5، 3األسبوع   

 لقاءات إلكترونية أيام األربعاء

قد تتسبب األوقات غير المنتظمة للقاءات الصفية وااللكترونية : مالحظة هامة)

 .(مع الطلبة في حدوث إرباك حتى يتم التعود على الروتين

  

 جدول زمني للقاءات الصفية المباشرة وعبر االنترنت



الصادرة  2019األسس التنفيذية لمواد التعلم المدمج لسنة 

 عن مجلس العمداء

 

يعامل مساق التعلم المدمج من حيث عدد الساعات المعتمدة والعبء نفس معاملة المساق العادي بغض النظر عن عدد اللقاءات الصفية الفعلية. 

 أعاله، وكما هو موضح في الدليل، وتبين ( 4)تبين خطة المساق نموذج التعلم المدمج الذي يتم اختياره، حسب ما هو منصوص عليه في المادة

ن ذ مالخطة بوضوح كذلك أوقات اللقاءات الصفية األسبوعية والمادة التي ستغطى فيها، وأوقات النشاط اإللكتروني األسبوعي والمادة التي ستنف

 .خالله

قصيرة ية تكون الفيديوهات جزءاً أساسياً من المادة ويلتحق الطالب فيها مثلها مثل المادة المقررة في اللقاءات الصفية، وهي إما محاضرات تعليم

 المساقوى يسجلها المدرس أو غيره، أو مقابالت مع خبراء في المادة، أو أفالم وثائقية أو تقارير متلفزة، وأية مادة إلكترونية مناسبة تتصل بمحت

تبين الخطة بوضوح، إضافة إلى وزن العالمات في امتحان منتصف الفصل واالمتحان النهائي، أوزان العالمات لمكونات أعمال الفصل بالتفصيل ،

 بما في ذلك مكونات النشاط اإللكتروني وغيرها من واجبات ووظائف

ه دورُيشِعر المدرس رئيس القسم برغبته في تدريس مساق تعلم مدمج أو أكثر بوقت كاف قبل بداية الفصل، ويشعر رئيس القسم عميد الكلية الذي ب

أما بخصوص متطلبات . يشعر المركز وكلية الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات ووحدة القبول والتسجيل من خالل نائب الرئيس المعني

 الجامعة اإلجبارية واالختيارية التابعة للمكتب فيكون مدير المكتب معنياً بالتوصية لتدريسها بطريقة التعلم المدمج

فية بكييقوم المركز، بالتنسيق مع مركز االعتماد وضمان الجودة، بتوعية مدرس التعلم المدمج بحقوق الملكية الفكرية لمصادر التعلم المفتوحة و

 اإلفادة من تلك المصادر وسبل تضمينها في المادة حسب مقتضى الحال

 



 لقاء االلكتروني الاألنشطة التعلّمية خالل أيام 

  

مقترح 

 قراءة مقاالت علمية ● 

 Web-Questأنشطة الويب كويست● 

 Moodleالنقاشات والمشاركات على ● 

 اختبارات تفاعلية عبر االنترنت ● 

 واجبات كتابية● 

 إجراء مقابالت● 

فيديوهات 

 



 أنشطة صفية مقترحة

 

 ( األحجية)التعلم التعاوني المعتمد على استراتيجية جيكسوJigsaw Reading Activity 

 

معرض المشي (Gallery Walk) 

 لعب األدوار ((Role-play Activity  

 محطات التعلم السريع  (Rapid Learning Stations) 

 االختبارات التفاعلية(Interactive Quizzes 
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 نظم بديلة إلدارة العملية التعلُّمية

 

 .أدوات تكنولوجية يمكن استخدامها 

نظم بديلة إلدارة العملية التعلُّمية. أ 

 إدمودوEdmodo 

 

 



 مشكالت التعلم المدمج

  نقص الخبرة الكافية لدى بعض الطالب أو المتدربين في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر 

 عدم تكافؤ األجهزة الموجودة لدى المتعلمين أو المتدربين في منازلهم أو في أي أماكن

 التدريب

  تعطل الموقع 

 مشاكل في شبكة االنترنت 
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