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محاور الورقة

تصميم التعلم المدمج
DesignIng Blended learning

فهوم التعلم المدمج و المفاهيم ذات العالقةم▪

نماذج التعلم المدمج▪

مبررات التعلم المدمج▪

الخطوات الرئيسة لتأسيس برنامج تعلم مدمج▪

التصميم التعليمي للتعلم المدمج▪

عوامل نجاح التعلم المدمج▪
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تعليم وجًها لوجه

Traditional F2F

تعلم مدمج

Blended Learning Model

تعلم كامل عن بُعد

Fully Distance

21تعلم رئيسة  للقرن / ثالثة أساليب تعليم

THE COMPLETE GUIDE TO HYBRID LEARNING (2017).  https://www.trainingindustry.com/content/uploads/2017/07/the-complete-guide-to-hybrid-learning.pdf

100%
تعلم وجًها لوجه

F2F

100%

تعلم عن بُعد

Online Learning

%

تعلم مدمج
Blended Learning

مفهوم التعلم المدمج والمفاهيم ذات العالقة:المحور األول

6/9/2021 4



تعلم مدمج
Blended Learning

تقليل في زمن 
التواصل وجًها لوجه

تعلم مدعم بالتقنية
ال تقليل في زمن التواصل

وجًها لوجه
Technology enhanced

غالبًا عن بُعد

مع اتصال وجًها لوجه 
تكميلي أو اختياري

Mostly Online تعلم تقليدي

وجًها لوجه

ال يوجد اتصال
عن بُعد 

تعلم كامل 

عن بُعد

ال يوجد اتصال
وجًها لوجه

Charles R. Graham ⁎, Wendy Woodfield, J. Buckley Harrison A (2013).  framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education
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تعلم إلكتروني
E- learning

تعليم عن بُعد
Distance 

Ed/Learning

تعلم افتراضي

Virtual 
Learning

مدرسة القرن 

21

تعلم مدمج
Blended 
Learning

تعلم هجين
Hypered 
Learning

تعلم عبر 

اإلنترنت
Online 

Learning

مفهوم التعلم المدمج والمفاهيم ذات العالقة
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Are Online Learning, Virtual Learning, E-Learning, Distance Learning, and Blended Learning the Same? https://conexed.com/are-online-learning-virtual-learning-e-learning-distance-learning-and-blended-learning-the-same/

:التشابه▪

oكلها تحتوي عنصًرا تعليميًا

oكلها تحتوي عنصًرا تقنيًا

: االختالف▪

oاختالاف المصطلح

oاختالف االستخدام

oاختالف التقنيات المستخدمة

هل هي شيئًا واحًدا؟: تعلم إلكتروني، مدمج، عن بُعد، عبر اإلنترنت، افتراضي، هجين
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-Eالتعلم اإللكتروني learning 

التعلم لمقرر كامل أو جزًءا من مقرر

من خالل وسائط 

رقمية أو إلكترونية سواًء في المدرسة أو عن بُعدل 
 .E-Edالتعلم اإللكتروني هو مخرجات التعليم اإللكتروني

virtual-college What is e-learning? https://www.virtual-college.co.uk/faqs/bespoke/what-is-e-learning6/9/2021 8



Wheeler S. (2012) Distance Learning. In: Seel N.M. (eds) Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_432
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1428-6_432

 Distance Educationالتعليم عن بُعد

يحدث من خالل مزيج من التقنيات

يكون فيه المتعلمون والمعلمونو

زمانًا( أو)منفصلين عن بعضهم مكانًا و 

  Distance learningالتعلم عن بُعد
هو مخرجات التعليم عن بُعد
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1.Clayton Christensen Institute (2018). Blended Learning Universe. https://www.blendedlearning.org/blended-learning-trend-watch-models-on-the-rise

Blendedالمدمجالتعلم learning:

بعدعناجزئي ًاألقلفيالطالبفيهيدرستعليمبرنامج▪

الوقتفيتحكمعناصرمعالمدرسةفيجزئي او

1.وسرعتهالتعلمومساروالمكان

راتخبمعلوجهوجًهاالتعلمخبراتيدمجتعلمأسلوب▪

عبرموالتعللوجهوجًهاالتعلم.اإلنترنتعبرالتعلم

وةقنقاطاستخدامخاللمنبعضهمايكّمالناإلنترنت

2.منهماكل

2.TeachThought Staff (2020). What is the definition of blended learning? https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-blended-learning/
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1. Hybrid vs Blended Learning: The Difference and Why It Matters BY CELISA STEELE | PUBLISHED: DECEMBER 10, 2020 https://www.leadinglearning.com/hybrid-vs-blended-learning/

LearningHybridالهجينالتعلم

لتعلمايدمجالذيالتعلمهوالمدمجالتعلمكذلكيسمى▪

اوالتعلماإلنترنتعبر 1.لوجهوجه 

اوجهً الطالببعضخاللهايدرستربويةطريقة▪

فياإلنترنتعبريدرسونالطالبوبعضلوجه

2.نفسهالوقت

2. IGI Global (2021). https://www.igi-global.com/dictionary/challenges-and-opportunities-for-active-and-hybrid-learning-related-to-unesco-post-2015/134756/9/2021 11



Virtualاالفتراضيالتعلم Learning:فيهيكونالذيالتعلم

(أو)وزمانًاالبعضبعضهمعنمنفصلينوالمعلمونالطالب
1.رنتاإلنتخاللمنمتصلةحواسيبعبرويتفاعلونمكانًا

Virtualاالفتراضيالتعليممخرجاتهواالفتراضيالتعلم Ed.

Onlineاإلنترنتعبرالتعلم learning:هذايٌستَخدَم

والتعلماالفتراضيالتعلممصطلحاتمعتبادلي االمصطلح

فيلبالطايشاركأنيمكن.اإللكترونيوالتعلمالسبراني

أو(ليتكميأوإضافي)واحدمقررفياإلنترنتعبرالتعلم

2.كاملبرنامجاومدرسةفييشاركأن

1. National Forum on Education Statistics. (2015). Forum Guide to Elementary/Secondary Virtual Education Data. (NFES 2016-095). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics. 
https://nces.ed.gov/pubs2016/NFES2016095.pdf

2. Kennedy, Kathern & E. Ferdig, Richard (EDS.) (2018). Handbook of Research on K-12 Online and Blending Learning (Second Edition), Carnegie Mellon University: ETC Press Pittsburgh, PA. 
https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/41296/1/K12.pdf
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نماذج التناوب 

Rotation Models

نموذج محطة التناوب نموذج التناوب المعملي

Lab Rotation 
Station 

Rotation model 

Flipped 
Classroom

نموذج الصف المقلوب  نموذج التناوب الفردي

Individual Rotation

النموذج المرن

Flex Model 

النموذج االنتقائي

A La Carte Model

النموذج المكثّف

Enriched Virtual 
Model

Blende Learning Models

نماذج التعلم المدمج

ماذج التعلم المدمجن
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Rotation Modelsنماذج التناوب 

.

Granite schools ) 2021). Blended Learning Models https://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

معينةقةطريأوبوسيلةللدراسةمحددجدولعلىبناءً الطالبيتناوب▪

.آخرىطريقةأوبوسيلةالدراسةإلى

اإلنترنتعبرفيهاالدراسةتكونالمحطاتمنواحدةاألقلفي▪

عنمجموعةأوصغيرةبمجموعةيتعلمونطالب:التناوبمحطات▪

وغيرهاذاتي،إرشادأخرىومجموعةتشاركيةمشاريعأوبُعد

6/9/2021 14
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أربعة أنواع: نموذج التناوب

Granite schools ) 2021). Blended Learning Modelshttps://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

Stationالتناوبمحطةنموذج1. Rotation model:محطاتخاللالطالبيتناوب

.بُعدعناألقلفيمنهاواحدةالدراسةقاعةفيمحددة

Labالمعمليالتناوبنموذج2. Rotation model:أنهعداالتناوبمحطةنموذجيشبه

.مساعدومعلمحواسيبأجهزةويتطلبالمختبرفييحدث

Flippedالمقلوبالصفنموذج3. Classroom Modelمنبدالً بُعدعنمنزليةدراسة

.الدراسةقاعةفيراجعةوتغذيةوإرشادالواجبات،حل

Individualالفرديالتناوبنموذج4. Rotation Model:محطاتخاللالطالبيتناوب

محطاتالجميععلىالطالبيتناوبالقد.المعلموضعهافرديةجداولعلىبناءً ولكن

.المعلمحددهماسوى

6/9/2021 15
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Granite schools ) 2021). Blended Learning Modelshttps://www.graniteschools.org/edtech/tip/blended-learning/blended-learning-models/

Flex:المرنالنموذج Modelيفيحدثالتعلمهذاومعظماإلنترنت،عبريحدثالتعليمأغلب

حسبجهلووجًهادعمتوفيرخاللمنبُعدعنالطالبتعلمخبراتإلثراءالمعلمبوجودالمدرسة

.وشخصيفرديأساسوعلىالحاجة

Aاالنتقائيالنموذج La Carte Model:هلمقرراتوينتظمبُعدعنالطالبيأخذهاأكثرأومقرر

الدوامبعدالطالبويأخذهاالمدرسة،تقدمهاالالمقرراتهذهغالبًا.المدرسةفياألخرى

.المدرسي

Enrichedالمكثفالنموذج Virtual Model:اتجلسيتضمنولكنبُعد،عنيحدثالتعلمأغلب

لذياالموقعمنبُعدعنمقرراتهبقيةإلكمالالمرونةيُعطىوالطالبمعلوجهوجًهادراسية

.يختاره
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Communityاالستقصاءمجتمعبحوثأكدت▪ of Inquiryالمعلمحضورأن

teacher presenceأكثرمنواحًدايُعدبُعدعنالمتعلمينومشاركته

.عنهماوالرضاوالتعلمالتدريسفاعليةفيأهميةالمتغيرات

البالطلتوجيه(االفتراضي)المقررموقعفيالحضور:Presenceالحضور▪

منأنواعثالثةجوهرهوهذا.وأراءهمخبراتهمومشاركةلهمواألصغاء

.االستقراءلمجتمعالنظرياإلطارفيالحضور

األساس النظري للتعلم المدمج

Community of Inquiryنظرية مجتمع االستقصاء 

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing. in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In: https://courses.dcs.wisc.edu/design-
teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html
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الحضور التدريسي
Teaching Presence

الحضور االجتماعي
Social Presence

الحضور المعرفي
Cognitive Presence

التعلم

عن بٌعد

ثالثة أنواع من الحضور في 

التعلم المدمج

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html

التعلم عن بُعد أو التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم االفتراضي هو جزء من التعلم المدمج
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يدراسمقرر)مامجتمعمنجزًءابكونهمأنفسهمتعريفعلىالمشاركينمقدرة▪

منخصيةشبينعالقاتوتنميةموثوقة،بيئةفيهادفبشكلويتواصلون،(مثالًً

.الفرديةبشخوصهمالتعريفخالل

براءوخكمعلميندورهمجانبإلىعاديينكأشخاصمعلمهمعلىالمتعلمونيتعرف▪

.محتوى

يلكأخرينوطالبمعلمهممناجتماعيًاحضوًرابٌعدعنالتعلمطالبيطلب▪

.ألفةوثقةوبناءبالعزلةالشعورتقليلوالتعلممجتمعمنجزًءاأنهميشعروا

Social Presenceالحضور االجتماعي 

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In: https://courses.dcs.wisc.edu/design-
teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 19



بهدفههماوتوجيواالجتماعيالمعرفيالحضورينعملياتوتيسيرتصميم▪
.تربويةأهميةوذاتهادفةشخصيةتعلممخرجاتتحقيق

ودعمهمالطالبوتوجيهالمقرروتطويرتصميمالتدريسيالحضوريشمل▪
.درستهمأثناء

Teaching presenceالحضور التدريسي

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 20



Cognitive presenceالحضور المعرفي 

منوتأكيدهالفهمبناءعلىالمتعلمينقدرةمدىهوالمعرفيالحضور▪

.المستدامةوالمناقشةالتعليقخالل

.لمشاركةاتشجعتعلمنشاطاتتوفرينبغيفعّاالً،المقرريكونلكي▪

:مثل)عاليالالتفكيرمهاراتتنميةهوالمعرفيللحضورالرئيسالتركيز▪

التعلممعالحاليالتعلمتدمجالتي(العملياالستقصاءأوالناقدالتفكير

.الراجعةوالتغذيةوالمناقشةالتأمليالتفكيرخاللمنالجديد

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 21



المعرفية

Cognitivism

البنائية االجتماعية

Constructivism

السلوكية

Behaviorism

التصميم 

التعليمي

الموضوعية
Objectivism

التصميم 

التعليمي

ID

لذاتيةا

Subjectivism

من الفلسفة الموضوعية إلى الفلسفة الذاتية: تحول فلسفي▪

من النظرية السلوكية إلى النظرية البنائية االجتماعية: تحول نظري▪
من التدريس المباشر إلى التدريس غير المباشر: تحول علم التدريس▪

ثالثة تحوالت جوهرية تؤثر بالتعلم المدمج و التعلم عن بُعد

International Association for K–12 Online Learning (iNACOL) (2015). Blending Learning: The Evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008–2015
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دروس مهمة لمستقبل التعليم

اقفموفيالمعرفةتطبيقولكنفقط،ألسئلةإجاباتأولحقائقحفًظا21قفيالتعلميعدلم▪

.موثوقةمعلوماتعلىالحصولومعرفةحقيقية

ودعم،شادإرلتوفيرالمدمجالتعلمفيموجودفالمعلماألسئلة،جميعإجابةالمعلميعرفالربما▪

معلوماتلمصدًرايعدلمولكنالطالب،لمشاريعراجعةوتغذيةتوجيهوإعطاءللمناقشاتومنسق

.واحداتجاهفيأولألسفلاألعلىمنهرمية

عمليةمالتعلالتخرج؛بمجردالتعلميتوقفالوالطالب،لتعلمالوحيدالمكانليستالمدارس▪

.ذهبتأينماتتبعكمستمرة

حقائقالمنثابتةمجموعةفيهالمعرفةتعدلملعالمالطالبإلعدادمناسبنموذجالمدمجالتعلم▪
.متداخلةومعقدةشبكةوإنما

acer.com (2021). Covid-19: will blended learning become the future of education? https://acerforeducation.acer.com/education-trends/blended-learning/covid-19-will-blended-learning-become-the-future-of-education/

مبررات التعلم المدمج: المحور الثاني 

حان الوقت إلعادة تعريف التعلم وليس إعادة تصميم  المدرسة التقليدية عن بُعد 
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THE COMPLETE GUIDE TO HYBRID LEARNING (2017).  https://www.trainingindustry.com/content/uploads/2017/07/the-complete-guide-to-hybrid-learning.pdf

لماذا التعلم المدمج؟

Generation Alpha 2010-2015جيل ألفا 

الوقت
Time

السرعة

Pace

المكان

Place

المسار

Path

مأين يحدث التعل

سرعة أو بطء التعلم

مسار التعلم المرغوب

متى يدرس وطول الوقت

الفرديةالفروقةلتلبيمحددةأهدافوفقتعليميمسارلبناءللمعلممدرستيمنصةتتيحهاخدمة:التعليميةالمسارات

ومدىالتعلمفيالطالبتقدمويتتبعوإضافي،منهجيتعليميومحتوىواختباراتإثراءاتيتضمنالمتعلمينبين
.المسارفيلهاالمحددةالنسبوفقاألهدافتحقيق
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TRAVIS HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOLhttps://www.travisheightselementary.com/blended-learning/

Erin Riskey 2018 Perks of Blended Learning Study.com https://study.com/blog/why-you-should-try-blended-learning-in-your-classroom.html Why You Should Try Blended Learning in Your Classroom

دمج محاسن ▪

النموذجين 

مشاركة/ حافز▪

تحكم/ تمايز▪

تغذية راجعة▪

انضباط▪

وسائط متعددة▪

إعداد للمستقبل▪

التنقل▪

التتبع والتحكم▪

تعلم ذاتي▪

اقتصادي▪

إتاحة أكبر▪

مكان/وقت: مرونة▪

استثمار التقنية▪

تحكم ببيانات▪

الطالب▪

الطالب/ المعلمةالتقني

التعلم المدمج
Blended 
Learning

لماذا التعلم المدمج؟
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قرر لماذا التعلم 

المدمج مطلوبًا

تحقق من األثر 

المتوقع من 

النظام الجديد

حدد الدعم 

التقني 

المطلوب

حدد متطلبات 

تأسيس البرنامج

راجع استراتيجية 

التعليم الحالية 

صمم وطور 

برنامج التعلم 

المدمج

ما المشكلة في -

النظام الحالي؟

ما المكاسب-

التي ستتحقق

من النظام الجديد؟

مقارنات مرجعية

هل سيحّسن -

النظام الجديد 

خبرات التعلم

هل سيتم إنجاز -

البرنامج 

المستهدف؟

1

2

3

4

5

6

حدد خصائص

المنصة 

اإللكترونية

في ضوء 

خصائص 

البرنامج

حدد السياسات-

والتشريعات

حّول المحتوى-

المتوفر إلى 

صيغة  تناسب 

التعلم عن بُعد

كيّف استرايجية 

ها التعليم بما في

أساليب التقويم 

لتناسب البرنامج 

الجديد

طبق نسخة -

تجريبية

تغذية راجعة-

نفذ البرنامج-

Asha Pande (2018). Step by Step Toolkit for First-Time Conversion of  Instructor (ILT) into Blended Training .https://www.eidesign.net/step-step-toolkit-first-time-conversion-ilt-blended-training/

خطوات رئيسة مقترحة لتأسيس برنام تعلم مدمج: المحور الثالث
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أركان التعلم المدمج

THE COMPLETE GUIDE TO HYBRID LEARNING (2017).  https://www.trainingindustry.com/content/uploads/2017/07/the-complete-guide-to-hybrid-learning.pdf

التصميم : المحور الرابع
التعليمي للتعلم المدمج
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التصميم

.ماشيءاجإنتعمليةتسبقالتيالمنظمالتحليلأوالتخطيطعمليات▪

.فاتمواصهيئةعلىمعلوماتإلىمتطلباتبصيغةمعلوماتتحويل▪

التعليميالتصميم

التعليمأوالتدريبحاجاتلتحليلمنظمةعملية▪

الحركيةأوالوجدانيةأوالمعرفيةالمهاراتمجاالتفي▪

.تقويمهاوتجريبهاوالتدريبموادإنتاجو▪

معينةعمليةلمراحل(لفظيأو)بصريتمثيلModelالنموذج

1خطوة رقم 

2خطوة رقم 

4خطوة رقم 

Feedback

التغذية الراجعة 

3خطوة رقم 

لمدمجالتصميم التعليمي للتعلم ا
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1

مخرجات التعلم
Learning 

outcomes

2

خطة تقويم 

التعلم
Evaluation 

plan

المحتوى 

ونشاطات التعلم

والتدريس
Learning 

activities &
instruction

التصميم التعليمي عملية موّجهة باألهداف
ID IS Goal Oriented3

6/9/2021 29

عملية التصميم التعليمي االرتدادي
Backward Instructional Design Process

أبدأ بمخرجات : تحديد النتائج المرغوبة. 1

:التعلم

ا ما الذي ينبغي أن يكون الطالب قادرً ▪

على عمله بعد االنتاء من درس أو حدة 

تعليمية؟

:تحديد الدليل المقبول على تعلم الطالب. 2

الب تطوير خطة لتقويم مدى تحقيق الط▪

بعد انتهاءه من التعلم( أهداف)لمخرجات 

.دراسة درس أو وحدة تعليمية

تحديد استراتيجيات وخبرات التعلم. 3

:والتدريس

خطط استراتيجيات نشاطات التعلم▪

والتدريس

التصميم االرتدادي
Backward Design



التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التنفيذ
Implem-
entation

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 
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العمليات والمخرجات: تصميم التعلم المدمج

ّعرف المشكلة : لتحليلا

حدد متطلبات :المخرجات

مقرر التعلم المدمج

حّول المتطلبات :التصميم

إلى مواصفات

مواصفات مقرر :المخرجات

التعلم المدمج

حّول :لتطويرا

الى منتَج المواصفات

النسخة النهائية:المخرجات

من مقرر التعلم المدمج

يئة استخدام المقرر في ب:التنفيذ

التعلم المدمج

استخدام مقررالتعلم :لمخرجاتا

المدمج و جمع بيانات التقويم

قّوم الفاعلية :التقويم

والكفاءة والرضا

تقرير التقويم :المخرجات

و التدخالت المناسبة

Feedbackتغذية راجعة 
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مرحلة التحليل
Analysis stage

تحديد متطلبات مقرر التعلم المدمج

  Needs analysisتحليل الحاجات ▪

تحليل خصائص المتعلمين▪

Content analysisتحليل المحتوى ▪

Context analysisتحليل السياق ▪

تحديد السلوك المخلي▪

 .T. Oتحديد األهداف النهائية▪

Course formatتحديد نمط المقرر  ▪

التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التنفيذ
Implem-
entation

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 
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خصائص عامة
General 

characteristics

أنماط التعلم
Learning

styles

خصائص 

المتعلم

كفايات

مدخلية
Entry 

Compete-

ncies

Smaldino, S., Lowther, D. L., & Russell, J. D. (2012). In: Brown, Abbie H D. Green,  Timothy,  Essentials of Instructional Design. 2016 Taylor & Francis, pp. 72-86.

تحليل خصائص المتعلمين

Kinaesthetic
Learning

Auditory  
Learning

Visual Learning

6/9/2021 33



خبرات 
التعلم

اختبار 
محّكي

تحقيق األهدافالمتعلم

المخرجاتالمدخالت المعايير

إخفاقFeedbackتغذية راجعة 

العمليات

نجاح

السلوك النهائيالتقويمالسلوك المدخلي

Entry behaviourتحديدالسلوك المدخلي 
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معرفة إجرائية  
Procedural

ترتيب هرمي 

للمهارات العقلية
تنظيم المفاهيم والمبادئ و

الحقائق في فئات

تنظيم المهارات 

اإلجرائية و الحركية 
في خطوات

حقائق،ًمفاهيمً،ًمبادئً،ًإجراءات،ًاتجاهات:  بنيةًالمحتوى:  المخرجات

سلوكًمدخلي،ًأهداف،ًتسلسلًالمحتوى

تحليل إجرائيتحليل مفهوم  تحليل هرمي 

حقائق ومعلومات
Factual Information

مهارات معرفية
Cognitive Skills

تحليل المحتوى
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مهارات معرفية
:Cognitive Skills

مهارات حركية
Motor Skills

مهارات وجدانية
Affective Skills

المهارات 

المستهدفة

ألي المهارات؟: التعلم عن بُعد

التعلم عن بُعد أو التعلم عبر اإلنترنت أو التعلم االفتراضي هو جزء من التعلم المدمج

ياالتعلم أواًل، التقنية ثانً 
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تحليل السياق 
Context analysis

بيئة التعلم
Learning 

environment

بيئة األداء
Performance 

Context

إلكترونيةمادية

التعلم المدمجتحليل السياق و نمط المقرر
B. Learning

تعليم حضوري

F   2F
%

عدتعليم عن ب
Dist. Ed

%

طبيعة المهارات
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مرحلة التصميم
Design Stage

تحديد مواصفات مقرر التعلم المدمج 
Blueprint

(مخرجات التعالم)أهداف األداء ▪

طرق تقويم مناسة للتعلم المدمج▪

مواصفات طريقة توصيل المقرر▪

التدريساستراتيجيات▪

حضور اجتماعي، تدريسي، معرفي▪

أدوات نظام إدارة التعلم▪

تصميم الحافز▪

Storyboardاللوحة القصصية ▪

Flowchartمخطط المسار ▪

Scriptالنص الفني ▪

التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التنفيذ
Implem-
entation

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 
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Performance objectivesأهداف األداء 

Performance األداء
ما الذي سيكون المتعلم

قادًرا على عمله

Conditions الشروط
موقف أو بيئة التعلم 

التي سيتم فيها تنفيذ األداء

Criteria معيار األداء
مستوى كفاءة

األداء المطلوب
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طريقة توصيل المقرر المدمجمواصفات
Course delivery method

oمدمج

تدريس وجًها لوجه
F2F Instruction

%

تعليم عن بعد
Distance Ed.

%

ةمواصفات بيئة التعلم اإللكتروني

فصول : (%)تعلم تزامي▪

ات افتراضية، ويبنار ، مؤتمر

.صوتية أو مرئية، محادثة آلخ

:(%)تعلم غير تزامني ▪

منتديات ومجموعات مناقشة▪

مواصفات بيئة التعلم المادية

طريقة تنظيم الطالب حسب ▪

.نموذج التعلم المدمج

طريقة التدريس▪

نشاطات تشاركية▪
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التدريساستراتيجيات

استراتيجية التدريس

 .Ind. Instتدريس غير مباشر
نموذج تحويلي

Transformative model

مجموعة كبيرة أو تعليم فردي

 Teaching Modelنموذج التدريس

الموضوعية: األساس الفلسفي
Objectivism

السلوكية: األساس النظري
Behaviourism

البنائية: األساس النظري
Constructivism

طرق أو أساليب التدريس

Direct Instructionتدريس مباشر 

نموذج نقل التعليم
Transmission Model

محاضرات، تمرينات وتدريبات، :مثل

تدريس خصوصي، عروض

استراتيجية التدريس

اف، تعلم تعاوني، تعلم باالكتسش:مثل

حل مشكلةمناقشة، 

المخرجاتالمخرجات

مهارات تفكير عليا
Higher Order Skills

مهارات أساسية
Basic Skills

الذاتية: األساس الفلسفي
Subjectivism

تعليم بمجموعات صغيرة
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أربعة استراتيجيات رئيسة للتعلم المدمج

في قاعة الدراسة
(تعلم وجًها لوجه)

تعلم مستقل
(عن بُعد)

تعلم تشاركي
(في قاعة الدراسة)

تعلم تشاركي
(عن بُعد)
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ءالجزلتنفيذمالئمةاألكثرهيوالتقنياتاألدواتأي▪

المدمج؟التعلمفيبُعدعنبالتعلمالخاص

فيمنهايتوافرماعلىوتعرفاألدواتبهذهقائمةحدد▪
.استخدامهاعلىوتدربالتعلم،إدارةنظام

التعلمإدارةنظامأدوات
LMS Tools
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*The Ultimate Storyboard Template Resource Listhttps://boords.com/storyboard-template The Ultimate Storyboard Template Resource Listhttps://boords.com/storyboard-template

,iEN(عيبن)الوطنيالتعليمبوابة
https://ien.edu.sa/#/على

مصادرتوفرمدرستيمنصة

حةمفتوتفاعليةرقميةتربوية

66.000منأكثر)المصدر

درس500.00ورقميمحتوى

إلكتروني

صيالً اتصميمً يصممالالمعلمغالبًا

منمتعددةوسائطيستخدموإنما

رقميةمصادرمستودعات

مخطط المسار

Flowchart
لوحة األحداث

Storyboard

النص الفني

Script
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Keller, J. M. (1983). Motivational design of instruction. In C. M. Reigeluth (Ed.),Instructional-design theories and models: An overview of their current status. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

الثقـــة
Confidence

الرتبــاطا
Relevance

االنتبــاه
Attention

الرضـا 

Satisfaction

نموذج
ARCS

DesignMotivationalتصميم الحافز  
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التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التنفيذ
Implem-
entation

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 

:إنتاج المقرر الرقمي▪

o تنظيم تسلسل المحتوي

oتنظيم المحتوى في أجزاءChunking 

oتنظيم عرض المحتوى

oبناء االختبارات وأدوات التقويم

oنسخة أوليةإنتاج

oاإلجمالي / التقويم التكويني

oمراجعة وتحسين

oإنتاج النسخة النهائية من المقرر

تطوير الحضور االجتماعي ▪

والتدريسي والمعرفي 

مرحلة التطوير
Development stage

تحويل المواصفات إلى مقرر
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التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التنفيذ
Implem-
entation

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 

تفاعل مع المعلم و المحتوى وبين▪

:المتعلمين

oحضور اجتماعي
oحضور تدريسي

oحضور معرفي

دعم فني وتعليمي▪

أدارة التغيير▪

جمع بيانات التقويم اإلجمالي▪

بيانات التقويم: المخرجات▪

مرحلة التنفيذ
Implementation Stage

االستخدام الفعلي : المخرجات

للمقرر، جمع بيانات التقويم
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المتعلمينراتخبلتوجيهالمعلمبهيقومماكلفيالتدريسيالحضوريتمثلالتدريسيالحضور
.فيهاوالمشاركةودعمها

:نصائح لتطوير الحضور التدريسي▪

oضع توقعات واضحة للطالب

oكن حاضًرا بشكل ملحوظ في المقرر كل يوم كلما أمكن.

o وّجه الطالب إلبقائهم دائًما متابعين لتعلمهم

oأجب عن أسئلة الطالب حول النشاطات والواجبات

oشجع واعترف بمساهمات الطالب

oجباتاستخدم اإلعالنات لضمان أن الطالب على وعي بمسؤولياتهم وأوقات تسليم الوا.

oتواصل مع الطالب من خالل اإليميل والهاتف لتقديم توجيه بشكل خصوصي.

oوّظف معرفة من مصادر متنوعة.

oعالج التصورات الخاطئة وأكد الفهم ولخص المناقشة.

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In: https://courses.dcs.wisc.edu/design-
teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 48



:االجتماعيالحضورلتطويرنصائح▪

oواطلبصورتكمثلالشخصيةالمعلوماتبعضمعنفسكوقدممناقشةمنتدىصمم

.مشابهةمعلوماتتوفيرالمتعلمينمن

oبأسمائهمالمناقشةفيالمتعلمينمنادات

oموقعفيالشخصيملفكفيألخعملخبراتوهواياتعنشخصيةمعلومات

.أيضاذلكعلىالمتعلمينوشجعالنتعلىالمقرر

oوالعفويةالبساطةلتأكيدالمبتسموالوجهالخفيفالمزحاستخدم
oفيديوأوصوتيملفخالبمنالمقررواإلعالناتتقديمفيالشخصيالطابعإضفاء.

مماةآمنمريحةوبيئةالثقةمنجواً القوياالجتماعيالحضوريبني:االجتماعيالحضور
المعرفيوحضوركالتدريسيلحضوركجاهزينالمتعلمينيجعل

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 49



:المعرفيالحضورلتطويرنصائح▪

oوتوقعاتهمالطالبالستقصاءاتعاليةتوقعاتضع.

oالمقررمنتعلمهمأهدافتحديدالمتعلمينمناطلب.

oاألفكارتحليلعلىيشجعهممماالطالباستجاباتفيونقبوتحدىافحص.

oالتعلمومخرجاتالرئيسةالمفاهيمعلىللتركيزالمناقشةملخصاتاستخدم.

oالعميقوالتفكيرالتشاركيوالعملالطالبباهتماماتعالقةذاتتعلمنشاطاتطور.

oالطالببينوالتساؤالتاألفكارفيوالمشاركةالتأمليةاالمناقشاتعلىالطالبشجع.

oةهادفمخرجاتهأنوتأكدتشاركيةمعرفةلبناءبالمشروعوالتعلمبالفريقالعملطبق.

oأصيلةمواقففيتعلموهماتطبيقعلىالطالبشجع.

يعهملتشجالطالبأنجزهاالتيواألعمالالتيالنشاطاتيشمل:المعرفيالحضور
.هادفبشكلالمحتوىتعلملتيسيرواعتقادالتهمأفكارهماستكشافعلى

Garrison, D. R., Anderson, T. & Archer, W. (2001). Critical thinking, cognitive presence, and computer conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, 15(1), 7-23. In:

https://courses.dcs.wisc.edu/design-teaching/PlanDesign_Fall2016/1-Getting-Started-Module/3-transitioning-online-unit/8_community-inquiry.html6/9/2021 50



التحليل
Analysis

التصميم
Design

التطوير
Develop-

ment

التقويم
Evaluation

ADDIEالنموذج العام 
مرحلة التقويم

تقرير الفاعلية والكفاءة والقبول

Evaluation stage

تقويم تكويني▪

oتغذية راجعة

oتحسين

oأدوات التقويم اإللكتروني

:إجمالي▪
o الفاعلية والكفاءة

oتقويم رضا المتعلم

o تقرير التقويم و : المخرجات

التدخالت المناسبة

التنفيذ
Implem-
entation
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Course Design Rubric Standards

1. Course Overview and Introduction
2. Learning Objectives (Competencies)
3. Assessment and Measurement
4. Instructional Materials
5. Course Activities and Learner 

Interaction
6. Course Technology
7. Learner and Instructor Support
8. Accessibility and Usability*

رونيةمعايير تصميم المقررات اإللكت

نظرة عامة ومقدمة عن المقرر1.

أهداف تعلم2.

التقويم والقياس3.

المواد التعليمية4.

علمنشاطات المقرر وتفاعل المت5.

تقنية المقرر6.

دعم المتعلم والمعلم7.

سهولة الوصول واالستخدام8.

معايير عامة

MarylandOnline Course Design Rubric Standards https (2015). Course Design Rubric Standards http//www.qualitymatters.org/qa-resources/rubric-standards/higher-ed-publisher-rubric

معايير التصميم التعليمي لتقويم جودة منتجات التصميم التعليمي المنّظم
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*معايير التصميم التعليمي لتقويم منتجات التصميم التعليمي المنّظم

جودة عملية التصميم التعليمي1.

أهداف المقرر ومتطلباته2.

المحتوى اإللكتروني3.

تصميم الحافز4.

ماستراتيجيات التعليم ونشاطات التعل5.

التفاعل والتغذية الراجعة6.

تصميم الشاشة وواجهة التطبيق7.

تقنيات التعلم اإللكتروني8.

تقويم أداء المتعلم 9.

تقويم المقرر10.

شراكة من أجل الجودة: التصميم التعليمي والتعلم اإللكتروني(. 2008)الصالح، بدر عبدهللا * 
6/9/2021 53



طرق التعليم والتعلم•

الذهنية•

المجازفة واإلبداع•

دعم الطالب كفرد وكمجتمع•

تغذية راجعة وتواصل مع الطالب•

القيادة المدرسية

تالتشريعات والسياسا

اإلدارة داخل 

المدرسة وفي بيئة 
التعلم عن بُعد

دور المعلم وكفايات 
وشروط العمل

رؤية مشتركة•

ثقافة مدرسية تشاكية•

دعم قرارات المعلم•

أهداف واضحة لمناهج التعلم المدمج•

دعم الطالب•

كفاية المصادر التقنية•

دعم المجتمع المحلي•

شراكة مع الجهات الخدمية الوطنية•

تقويم منتظم ونشر النتائج•

سياسات استخدام التعلم المدمج•

توفير االحياطات للجميتحديد اإلجراءات•

الخاصة بترخيص التعلم المدمج

توفير إرشادات•

تطبيقات موثوقة•

إتاحة لتطوير مهني•

المتطلبات القانونية ذات العالقة•

عمليات ضمان الجودة•

جداول مدرسية محددة•

إتاحة لألجهزة المطلوبة•

أدوات رقمية•

كادر إداري داعم•

أولياء األمور•

تطبيقات متميزة•

مهارات المتعلم إلدارة الوقت•

انضباط وحافز للمتعلم•

تأمل وتطوير•

مشاركة التطبيقات•

دور قيادي•

تواصل مع المجتمع المحلي•

شروط بيئة العمل•

Elizabeth Stacey Philippa Gerbic Success factors for blended learninghttps://www.researchgate.net/publication/228402600_Success_factors_for_blended_learning

عوامل نجاح  برنامج التعلم المدمج: المحور الخامس

Word Bank Group  & MOE, KSA (2021). Blende Learning Design Workshop6/9/2021 54



التعلممخرجاتّعرف1.

.المستهدفة

لمالتعمقرربنيةصّمم2.

.المدمج

واختبرالمقررطّور3.

.لالستخدامجاهزيته

بصيغةالمقررنفذ4.

.الوصولممكنمحتوى

تحقيقمدىقّوم5.

نتحسي:التعلممخرجات
.تدويرالمقرر،

خالصة

تصميم التعلم المدمج

تعلم عن بُعد
Distance Learning

تعلم مدمج
Blended Learning

تعلم وجًها لوجه
F2F
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أستاذ تقنية التعليم والتصميم التعليمي بجامعة الملك سعود سابقًا
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تصميم التعلم المدمج

Designing Blended Learning

شكًرا للحضور الكريم

ج/  س  

وزارة التعليم

المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

اإلدارة العامة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بُعد

6/9/2021 56




