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النموذجإشكالية:بعدعنالتعليم▪
:النموذجفيتحولأمعابرةلحظة:كوروناجائحةبعدبعدعنالتعليم▪

.مشاهدأربعة

أفضل؟متعلمخرجاتلضمانبعدعنالتعليمتجربةاستثماريمكنكيف▪

استثمار تجربة التعليم عن بعد 

بعد جائحة كورونا لضمان مخرجات تعلم أفضل
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النموذج 
البيداغوجي

النموذج 
التنظيمي

النموذج 
األكاديمي

النموذج 
المهني

النموذج 
االجتماعي

النموذج 
نموذج   التقني

الجودة

التعليم 
عن بعد

إشكالية النموذج: برنامج التعليم عن بعد
تقرير النموذج المناسب 

، المؤتمر الدولي الثالث للتعلم األلكتروني والتعليم عن بعد، الرياضCritical Issues in E-Learning Distance Education Modelقضايا حاسمة في نموذج التعلم ااإللكتلروني عن بعد (. 2013)الصالح، بدر عبدهللا 

http://dr-alsaleh.com/wp-content/uploads/papers/1031.pdf 8/8/2020 3

نموذج فردي؟•

ثنائي؟نموذج•

نموذج وسيط؟•
؟إئتالفنموذج•



1

2

3

4

ديتعليم كلي عن بعد موازي للتعليم التقلي: تحول في النموذج

تعليم عن بعد للظروف الطارئة: لحظة عابرة

)%(  من المقرر وجًها لوجه و: )%( مدمج/ نموذج هجين 

تعليم عن بعد 

مقررات كاملة وجًها لوجه ومقررات : مدمج/نموذج هجين

كاملة عن بعد

ربعة مشاهدأ

4 Scenarios

التعليم عن بعد 

أربعة مشاهد: لحظة عابرة أم تحول في النموج: بعد جائحة كورونا
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الطارئةللظروفبعدعنتعليمعابرة؛لحظة:األولالسيناريو

.امعيةالجوالمدينةالدراسيةالقاعاتفيلوجهوجًهاالتعليميساويالبعدعنالتعليم▪

.بعدعنالتعليممعلوجهوجًهاالتفاعلجودةتتساوىأنيمكنال▪

.الجودةعاليدبععنلتعليمباهتًاتقليًداكانقصيرةفترةفيبعدعنالتعليمتطبيق▪

▪

.سلبيةاتجاهاتإلىأدىضعيفلنموذجوالطالبالتدريسهيئاتجميعتعريض▪
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ليديالتقللتعليمموازيكنظامبعدعنالتعليمومباركةتبني:الثانيالسناريو

.بعدعنالتعليمنظامبوجاهةمؤسسيوالتزامداعمةسياساتوقيادات▪

.التعليميوالتصميماإللكترونيوالتعلمالتعليمتقنيةخبراء▪

.بعدعنالتعليمواإللكترونيالتعلمفيخبراتلديهمالذينالتدريسهيئات▪

اإم:خيارينأمامنفسهاووجدتالنفسيالحاجزكسرتالتيالتدريسهيئات▪

واصلوالتمقرراتهاتدريسمواصلةعلىالقدرةعدمأوبعد،عنالتعليماستخدام

.بُعدعنطالبهامع
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تعليم عن بعد)%( من المقرر وجًها لوجه و: )% ( مدمج/ نموذج هجين : السيناريو الثالث

علىمتعودون)(GY/GZطالبأغلبأنخصوًصاواعتياديًامقبوالً بعدعنالتعليمالتحولهذاسيجعل▪

.استخدامهاويتوقعونالتقنية،استخدامات

بعدعنعليمالتجربواالذينالمترددينسيشجعمماالتدريس،فيالهجينالنموذجمنافعكوروناأزمةبينت▪

.لوجهوجًهاللتعليمموازيأومساندكبديلالنموذجلهذاينظرواأن

وبنىرقميةاتوكفايقويةإلكترونيتعلمنظمبناءإلىتحتاجالتيالتعليملنظمتحولنقطةهويحدثما▪

.رقميعصرفيوالتعلمالتعليممنجديدةلمرحلةنفسهاتهيئلكيتقنية

أزمةببسبسرعتهاتزدادأنويتوقعبدأتالموجةولكنأولوية،يمثلالبعدعناإللكترونيالتعلم▪

.كورونافايروس
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/  برامج كاملة وجًها لوجه ومقررات/مقررات: مدمج/ نموذج هجين : السيناريو الرابع

برامج كاملة عن بعد

.21ي قتوسع مؤسسات التعليم في تنويع أنماط التعليم لمقابلة متطلبات العمل ف▪

.تخدامهدعم هيئات التدريس التي جربت التعليم عن بعد وكونت خبرات عملية في اس▪

.التكلفة-تزايد الضغوط على مؤسسات التعليم لتجريب أنماط تعليم تحقق الفاعلية▪

.حكوميبحث مؤسسات  التعليم عن سبل تنويع مصادر دعم مالية إضافية إلى الدعم ال▪
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟ 

8/8/2020 9

حدد العوامل الحاسمة

دفي تجربة التعليم عن بع
حدد نقاط القوة ونقاط 

الضعف في العوامل الحاسمة

عالج نقاط الضعف 
وعزز نقاط القوة

Feedback & Recycle



كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟ 

تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج التعليم عن بعد
The Level of Readiness of the Critical Factors for the Success of Distance Education

البنية التقنية
Technology

المؤسسة
Institution

هيئة التدريس
Faculty

الطالب
Student

عدتنفيذ التعليم عن ب
Distance Education

Deployment

الرقمي المحتوى
Digital Content 
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تحول كبير من

التعليم التقليدي إلى
التعليم عن بعد

Level of Readinessمستوى الجاهزية 

Level of Readinessمستوى الجاهزية  تحول محدود من

التعليم التقليدي

إلى التعليم عن بعد
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟ 

تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج التعليم عن بعد

   Level of Readinessمستوى الجاهزية
جه في مدى استعداد المنظمة أو الفرد أو كالهما لقبول  التجديد وتبنيه ودم

سلوكهما اليومي

:جاهزيةمستوىما▪

الجامعات السعودية لدمج✓

ي التعلم اإللكتروني ف

المدينة الجامعية وعن 

بعد؟

علمالتلدمجالتدريسهيئة✓

اإللكتروني؟

البرامج والمناهج ✓

التعليمية؟



1

2

3

4

Quality Rubricsمعايير الجودة 

 Institutional supportالدعم المؤسسي

Program Evaluation تقويم البرنامج

Distance education policiesسياسات التعليم عن بعد 

جاهزية المؤسسة
Institutional 

Readiness

كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

العوامل الحاسمة لنجاح برنامج التعليم عن بعدتحديد مستوى جاهزية 
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن بعدتحديد مستوى جاهزية 

1

2

3

4

Quality Assuranceمعايير ضمان الجودة 

 Institutional supportالدعم المؤسسي

Program evaluationتقويم البرنامج 

Distance education policiesسياسات التعليم عن بعد 

جاهزية المؤسسة
Institutional 

Readiness

نيتطلب برنامج التعليم ع: السياسة رقم؟

بعد تحديد مسؤليات عضو هيئة 

التدريس  وأدواره وحقوقه

تهتحديث المقرر و تحسين جود1.

توفير التغذية الراجعة2.

ةتحديد حقوق الملكية الفكري3.

اإلجراءات

الفئة

السياسات الخاصة بهيئة التدريس 
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن بعدتحديد مستوى جاهزية 

1

2

3

4

Quality Assurance Standardsمعايير ضمان الجودة 

 Institutional supportالدعم المؤسسي

Program evaluationتقويم البرنامج 

Distance education policiesسياسات التعليم عن بعد 

جاهزية المؤسسة
Institutional 
Readiness

Quality Assurance Standards*
1. Category: Mission & Institutional Support
2. Category: Academic Planning
3. Category: Academic Integrity
4. Category: Technology Infrastructure
5. Category: Instructional Design
6. Category: Teaching and Learning
7. Faculty support
8. Category: Student Support
9. Category: Evaluation and Assessment

*https://www.creighton.edu/sites/www12.creighton.edu/files/group-basic-page/group-basicpagefile/Quality%20Assurance%20for%20Distance%20Education%20Programming_CeLAI_0_1.pdf

8/8/2020 14



كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن بعدتحديد مستوى جاهزية 

1

2

3

4

جاهزية  البنية التقنية
Tech. Infrastructure 

Readiness

E-Learning Platformمنصة التعلم اإللكتروني 

 Technical supportالدعم التقني

Upgrading &scalabilityالتحديث وقابلية التوسع 

  eCourse maintenanceصيانة المقرر اإللكتروني
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

عدتحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج التعليم عن ب

1

2

3

4

جاهزية الطالب
Student Readiness

Discipline  االنضباط

eCompetencesالكفايات التقنية

  Attitudinal positionالتعليم عن بعداالتجاه نحو

  Participationالمشاركة

 Objectivismالفلسفة الموضوعية 
Subjectivismالفلسفة الذاتية        
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

عدتحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن ب

1

2

3

4

  Mindfulnessذهنية إلكترونية

Attitudinal positionاالتجاه نحو التعليم عن بعد 

eCompetencesالكفايات التقنية  

Evaluation approachesأساليب التقويم 

جاهزية هيئة التدريس
Faculty readiness
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كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟

بعدتحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن

1

2

3

4

جاهزية المحتوى 
الرقمي

Digital content 
readiness

أسلوب تطوير المقررات

Inhouse/Outsourceمصدر المقررات  

Intellectual propertyالملكية الفكرية 

Instructional designالتصميم تعليمي      

أساليب تطوير المقررات

أسلوب الفريق ▪

أسلوب الفريق متعدد ▪

التخصصات

النموذج التحويلي▪

ينموذج الخبير التربو▪

معايير التصميم التعليمي للمقرر 

اإللكتروني

يميجودة عملية التصميم التعل1.

أهداف المقرر ومتطلباته2.

المحتوى اإللكتروني3.

تصميم الحافز4.

تعلماستراتيجيات التعليم وال5.

التفاعل والتغذية الراجعة6.

تصميم الشاشة وواجهة 7.

التطبيق

يتقنيات التعلم اإللكترون8.

تقويم أداء المتعلم9.

تقويم فاعلية المقرر10.

QM Rubrics*
https://www.qualitymatters.org/sit
es/default/files/PDFs/Standardsfro
mtheQMHigherEducationRubric.pdf*https://jes.ksu.edu.sa/sites/jes.ksu.edu.sa/files/0014-01-01.pdf8/8/2020 18



كيف يمكن استثمار تجربة التعليم عن بعد لضمان مخرجات تعلم أفضل؟ 

البنية التقنية
Technology

المؤسسة
Institution

هيئة التدريس
Faculty

الطالب
Student

تنفيذ التعليم عن

بعد
Distance Education

Deployment

الرقمي المحتوى
Digital Content 8/8/2020 19

تحديد مستوى جاهزية العوامل الحاسمة لنجاح برنامج  التعليم عن بعد

حدد العوامل الحاسمة

دفي تجربة التعليم عن بع
حدد نقاط القوة ونقاط 

الضعف في العوامل الحاسمة

عالج نقاط الضعف 
وعزز نقاط القوة

Feedback & Recycle

ملخص الورقة
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شكًرا للحضور الكريم
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